o Povo:

RUMO Ao NOVO COM

CONTRATO DE SERVIÇOS Nº. 20180552

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE Sl
0 MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA, ATRAVÉS
DE
SECRETARIA DE
DA SECRETARIA
INFRAESTRUTURA URBANISMO E SERVIÇOS
PÚBLICOS
A
COM
EMPRESA
GPTEC
GERENCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA,
PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA.

JAGUARETAMA - CE, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.442.825/0001-05, com sede na Rua Tristão
Gonçalves, 185, Centro, Jaguaretama, Estado do Ceará, Centro, CEP 63480000,
através da Secretaria de Infraestrutura Urbanismo e Serviços Públicos, neste ato
representado pelo Srº. JOSE ABILIO RODRIGUES XAVIER, Sec. Mun. Infraestrutura
Urb. e Serv. Públicos, portador do CPF nº 285.590.453-68, residente na Rua Francisco
Antonio Pinheiro, nª 109, Centro, Jaguaretama/CE, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE e outro lado a pessoa jurídica GPTEC GERENCIA DE
PROJETOS E TECNOLOGIA inscrita no CNPJ nº 02.356.736/0001-22, com sede na
Rua Mundica Paulo 110, Centro, Maranguape—CE, CEP 61940—145, de agora em diante
denominada CONTRATADA(O), neste ato representado pelo Sr“ Francisco Democrito
de Almeida, residente na Av. Viena Weyne nº 1047, Cambeba, Fortaleza-CE, CEP
60822-180,
portador do CPF nº 060.710.823-15, doravante denominada
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, decorrente de processo
licitatório, na modalidade Tomada de Preços, e em conformidade com as disposições
contidas na Lei nº 8.666/93 atualizada pela Lei nº 9.854/99, e mediante as Cláusulas e
condições a seguir:
O MUNICÍPIO DE

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
1 — O
presente Contrato tem como fundamento a Tomada de Preços nº 2018101101SEIN, devidamente homologada pelo Ordenador de Despesas da Unidade Gestora e a
proposta da CONTRATADA, tudo parte integrante deste Termo, independente de

transcrição.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERV. TECNICOS ESPECIALIZADO
PARA ELABORAR LAUDO TÉCNICO COM VISTAS E IDENTIFICAR A EXISTENCIA
DE COBRANÇA EXCESSIVA DO CONSUMO, DE ENERGIA ELÉTRICA, E PARA

OBTER REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS, conforme anexos parte integrante deste

processo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 - O valor para a prestação dos serviços será de R$ 415.000,00 (quatrocentos e
quinze mil reais) do valor estimado a recuperar, qual seja R$ 2.100.000,00 (dois

milhões e cem mil reais).

DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS

VALOR ESTIMADO A
RECUPERAR (R$)

VALOR GLOBAL DOS
SERVIÇOS (R$)

Contratação de serv. técnicos especializado para elaborar laudo
técnico com vistas e identificar a existência de cobrança
excessiva do consumo de energia elétrica, e para obter
repetição dos indébitos.

R$ 2.100.000,00

R$ 415.000,00

01

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATANTE
4.1 Relacionar-se com a Contratada, exclusivamente, por meio de

ela Credenciada;

pessoa por

4.2 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do Contrato;
4.3 Efetuar o pagamento a Contratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
após o cumprimento das formalidades legais, de acordo com as condições de preço e
prazo estabelecidos no presente instrumento, bem como prorrogar prazos e aplicar
sanções, se for o caso;
4.4 Disponibilizar o espaço fisico à Contratada para a prestação dos serviços,

quando necessitar que sua execução ocorra internamente;
4.5 Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada, quando
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;
4.6 Fornecer a Contratada todos os esclarecimentos necessários para
execução dos serviços e demais informações que estes venham a solicitar para o
desempenho dos serviços contratados;

www.jaguaretama.ce.gov.br
Rua Tristão Gonçalves, 185 Jaguaretama—CE
]

CEP: 63480-000 |TeI.: (88) 3576-1305

I

Rumo AO NOVO com o POVO!

4.7 Promover, por meio do setor requisitante, o acompanhamento e a
prestação dos serviços contratados, verificando se estão em conformidade com o
solicitado no detalhamento do objeto do projeto básico;
4.8 Solicitar, após requerimento da Contratada, informações e dados dos
Poderes, Órgãos e/ou Entidades;
4.9 Comunicar imediatamente a Contratada, qualquer irregularidade verincada
por ocasião da prestação dos serviços contratados, tomando as providências
necessárias para as devidas correções decorrentes de erros e falhas ou para sua
devolução, se for o caso;
4.10 Avaliar os serviços mediante Comissão Especial;
4.11 Auditar em caso de êxito, para fins de pagamento dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÓES DA CONTRATADA

Executar os serviços no prazo de 12 (doze) meses, conforme
especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
5.2 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, no prazo máximo fixado no Termo de Referência, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos serviços empregados, a critério da Administração;
5.3 Zelar pela perfeita execução dos serviços objeto deste Termo de
Referência/Projeto;
5.4 Manter durante toda a execução dos serviços, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas para contratação com a Administração Pública;
5.5 Manter sigilo das informações colhidas junto a esta Prefeitura Municipal ou
nos Poderes, Órgão ou entidades previdenciárias e fiscais, repassando-as apenas em
forma de relatório a Prefeitura;
5.6 Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras
oriundas, derivadas ou conexas com a Contratada, ficando, ainda, para todos os efeitos
legais, declaradas pelo prestador a inexistência de qualquer vinculo empregatício entre
seus empregados e/ou prepostos e o Contratante;
5.7 Informar ao Municipio, quaisquer alterações no tocante a sua razão social
ou qualificação de seus representantes;
5.8 Permitir acesso dos supervisores, auditores e avaliadores que
eventualmente ou permanentemente sejam designados pela Pref itura para
supervisionar e acompanhar a execução dos serviços prestados;
5.1

&
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5.9 Responsabilizar-se diretamente ou via ação regressiva, pel
causados a terceiros, decorrentes de atos ilícitos praticados por quaisquer

prepostos;

5.10 Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações definidas pela
Prefeitura, compatíveis com o objeto do Contrato;
5.11 Manter sigilo acerca das informações que venha a obter em razão

dos serviços pelos quais for contratada.
5.12. Responsabilizar se por medidas administrativas.

5.13. arcar com os custos de postagem de correspondências e notificações à

concessionária de energia;
5.14. Custear as despesas com hospedagem dos técnicos da CONTRATADA,
quando se fizer necessário sua estadia no Município
CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
6.1 - O Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura pelo período de 12 meses,
podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº. 8.666/93 de 21 de

junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
7.1 - O reajuste do Contrato será de periodicidade anual conforme Lei que instituiu o

Plano Real.
7.2 - 0 Equilíbrio econômico financeiro do contrato será buscado sempre que

necessário para restabelecer as condições previamente pactuadas, mediante
solicitação do contratado devidamente justificada e acompanhada dos documentos que
comprovem o desequilíbrio.
CLÁUSULA OITAVA - DA FORMA DE PAGAMENTO

se houver êxito na repetição dos indebitos, no
prazo de 30 (trinta) dias úteis após o exito na repetição dos indebitos, e apresentação
da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor competente,
8.1 -

O Pagamento deverá ocorrer,

conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II,
alínea “b", da Lei nº 8.666/93 e alterações;
8.2 O documento de cobrança do CONTRATADO será nota fiscal/fatura, cujo crédito
será realizado na conta corrente mantida pelo CONTRATADO junto à 'nstituição
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financeira a ser informada;
.
8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamen o
será sustado para que o CONTRATADO tome as medidas necessárias, passando o
prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo;
8.4. A CONTRATANTE não pagará, sem que tenha autorização prévia e formal,
nenhum compromisso relacionado ao objeto em apreço, que lhe venha a ser cobrado
diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras;
8.5. A CONTRATANTE efetuará retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos ao CONTRATADO;
.,

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS
9.1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia

defesa, a Administração podera aplicar a Contratada, as seguintes sanções.
9.1.1 - Advertência.
9.1.2 - Multa:
De 20% (vinte por cento) do valor do Contrato pela inexecução total ou parcial do
objeto contratual;
0 valor da multa referida neste item será descontado "ex-officio” da licitante
vencedora, mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em
seu favor que mantenha junto ao órgão e/ou, independente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial.
9.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração por prazo não superior a 02 anos.
9.1.4 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, de no mínimo 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1 - O instrumento contratual firmado poderá
disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

ser rescindido de conformidade com

o

10.2 - Na hipótese de ocorrer à rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da
Lei nº. 8.666/93, a Contratante são assegurados os direitos previstos no rt. 80, incisos
a IV, êê 1ª a 4º, da Lei citada.
I
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11.1 - Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que
109 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

estabelece o art.

11.2 - Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente arrazoada e
subscrita pelo representante legal da recorrente dirigida à Comissão de Licitação do
órgão e/ou entidade da Administração Pública que promoveu o certame;
11.3 - Os recursos deverão ser protocolados e encaminhados à Comissão de Licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As

despesas decorrentes do contrato correrão por conta do Exercício 2018

0505.151221501.2.012 Manutenção dos Serviços Administrativos,
Classificação econômica 33.90.3900 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, com
recursos ordinarios.

Atividade

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO
CONTRATO:
10.1. Em atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução deste Contrato
será acompanhada e fiscalizada pelo servidor da Prefeitura Municipal de Jaguaretama,
devidamente designado, cargo, ao qual compete:
— Anotar, no
processo de pregão presencial, protocolado na Prefeitura Municipal de
Jaguaretama, que originou e vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências
relacionadas com a sua execução, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados;
II — Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá
ser realizado o pagamento; ou rejeitá-Io, se executado em desacordo com este
Contrato, A administração rejeitará, no todo ou em parte, serviços entregues em
desacordo com os termos do Processo Licitatório, da proposta e contrato.
lll — Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for
o caso, as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade
I

responsável.
Parágrafo Único — As decisões e providências que ultrapassarem a competência do
mencionado servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tem hábil para a
adoção das medidas convenientes.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da cidade de Jaguaretama, para dirimir as questões relacionadas"
com a execução deste contrato não resolvido pelo meio administrativo.
E estando assim justos e acertados, assinam o presente Instrumento, em 03
(três) vias de igual teor e forma, lido e achado conforme, perante duas testemunhas
que também o assinam, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Jaguaretama

'

(É? ÓDRIGUES XAVIER
JOSE ABI).
Sec. de In ra s rutura e Urbanismo e
Serviços Públicos
CNPJ nº 07.442.825/0001-05
Jose Abilio Rodrigues Xavier
CPF nº 285.590.453-68,

—

Ceará, 08 de Novembro de 2018.

GPTEC GERENCIA BE PROJETOS E
TECNOLOGIA
CNPJ nº 02.356.736/0001-22
Francisco Democrito de Almeida
CPF nº 060.710.823-15
CONTRATADA

CONTRATANTE
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