PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Bento Gonçalves, nº 335. Bairro Centro. CEP 97.650-000.
Fone (55) 3432-1100. licita@itaqui.rs.gov.br
Ramais 233,232

Anexo IV – MINUTA DE CONTR ATO
CONTRATO N° ___/2020
CONTR ATO DE SERVIÇO DE R ASTRE AMENTO
VEICUL AR
COM
FORNECIMENTO
DO
EQUIPAMENTO POR COMOD ATO.
O MUNICÍPIO DE ITAQUI/RS , pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob o nº 88.120.662/0001-46, com sede nesta cidade de Itaqui, sito à
Rua Bento Gonçalves, nº 335, neste ato representado pelo Prefeito J ARB AS D A
SILVA MARTINI , brasileiro, maior, casado, residente e domiciliado nesta cidade,
inscrito no CPF sob nº 130.631.970-68 e portador da Carteira de Identidade nº
7023879906 ,
denominado
como
CONTR ATAN TE,
e
a
empresa
________________________________
inscrita
no
CNPJ
sob
o
nº
___.____.____/_____-___, com sede na Rua ________________________, nº
____, Bairro _____________, na cidade de ___________/__, CEP __.___-___,
Telefone
(__)
____.____,
E-mail
_____________________,
neste
ato
representado por seu (sua) ______________________________, inscrito (a) no
CPF
___.___.___-__
e
RG
nº
__________,
residente
na
Rua
_____________________, nº ____, Bairro _________________, na cidade de
__________________/__,
CEP
__.___-___,
doravante
denominada
CONTR ATAD A, firmam o presente instrumento particular de CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, tendo em
vista o Processo Administrativo nº 2.052/2020, a Lei nº 10.520/2002, o Decreto
Municipal nº 4.728/2005 e a Lei nº 8.666/93, e o edital Pregão Eletrônico nº
015/2020 , mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira – DO OBJETO
1.1. Prestação de serviços para a frota veicular da Prefeitura, abrangendo
monitoramento via internet, implantação de sistema de acompanhamento
telemetria, localização automática de aproximadamente 110 (cento e dez)
veículos e prestação de serviço de posicionamento por satélite (GPS), em tempo
real e ininterrupto, para o controle de veículos da frota das Secretarias do
município, incluindo o fornecimento de equipamentos a título de comodato,
componentes e licença de uso de software e os respectivos serviços de
instalação, configuração, capacitação, suporte técnico e garantia de
funcionamento, obedecendo as especificações constantes no Termo de
Referência (Anexo I).
Item
01

Descrição
Serviço de Rastreamento Veicular
fornecimento
do
equipamento

Marca

Valor Unit.

com
por
1
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comodato.
1.2. A fiscalização do contrato será exercida, conforme fl. 72 do Processo
Administrativo 2.052/2020, pelo gestor William Gilberto Biasi, fiscal Luis
Antônio de Oliveira Gattiboni e suplente Dilon Batista Costa .
1.3. Deverá ser disponibilizado um profissional para capacitação dos
funcionários que utilizarão o sistema ao final da instalação dos equipamentos,
não podendo estes ultrapassar o prazo estipulado para montagem, sendo que a
Ordem de Início será emitida pela Assessoria de Mobilidade Urbana.
Cláusula Segunda – D AS C AR ACTERÍSTIC AS DO SERVIÇO
2.1. A empresa licitante deve oferecer obrigatoriamente equipamento que atenda
às seguintes características:
a) O Sistema de Rastreamento deverá permitir o gerenciamento da segurança
e controle logístico, relacionados à utilização dos veículos e segurança de
seus ocupantes, bem como permitir a localização e acompanhamento dos
veículos via Internet em Website seguro (https), através de senha e login
específicos;
b) Fornecer todo o material para o funcionamento pleno do serviço de
monitoramento;
c) A comunicação de dados entre o veículo e o Sistema de Rastreamento
poderá ser realizada através do serviço de telefonia celular digital com
tecnologia compatível, através do canal de dados GPRS e contingência com
comunicação pelo canal de áudio;
d) O sistema de rastreamento deverá ser composto por um módulo compatível
com o sistema de dados, instalado em cada veículo da frota;
e) Os equipamentos disponibilizados a título de comodato deverão estar em
perfeitas condições, pois são de uso contínuo, cabendo a CONTRATADA a sua
manutenção corretiva, sempre que necessário, em até 48 (quarenta e oito)
horas após a abertura de chamado, inclusive nos finais de semana. Quando
solicitado assistência técnica no local, essa deverá ser no modo presencial,
quando não houver outra forma de resolução do problema. Caberá a
contratada o acionamento da garantia dada pelo fabricante dos equipamentos;
f) Deverão ser apresentados prospectos indicando os equipamentos que serão
instalados nos veículos. Todos os documentos deverão vir em língua
portuguesa. No caso de origem estrangeira deverá vir acompanhado de
tradução.
2.2. Detalhamento do Equipamento.
2.2.1. O equipamento deverá apresentar:
a) Localização por GPS;
b) Comunicação por GPRS.
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2.2.2. Especificações:
a) Cada rastreador deverá conter seu respectivo gabinete modem
Quadriband, antena GPS/GPRS, bem como demais materiais e dispositivos
utilizados para o funcionamento dos equipamentos.
2.2.3. Gerenciamento e Manutenção: O gerenciamento deverá ser via Web,
com tecnologia GPS/GPRS, conforme os seguintes requisitos:
a) Web site seguro (https);
b) Acesso via login e senha, com sistema de logins hierarquizáveis,
possibilitando definir qual usuário terá permissão para alterar e/ou definir
parâmetros de quem deverá ter funções limitadas ou até mesmo somente
observação só sistema, sem nenhuma alçada de ações;
c) Serviço disponível 24 horas;
d) Emissão de relatórios com histórico das posições dos veículos, por
datas, intervalos específicos, desvios de padrões definidos, período de
funcionamento, período de parada e km percorrido do veículo;
e) Permitir acesso ao rastreamento, bem como notificação de início de
deslocamento via computador ou aplicativo de celular.
2.2.4. Controle dos veículos:
a) Apresentar a localização do veículo ou de toda a frota em mapas digitais
de todo o Rio Grande do Sul, com informações de velocidade, localização e
estado de ignição;
b) Cerca eletrônica (possibilidade de definir o perímetro e área permitida
para o deslocamento, definidas previamente e inserindo pontos de
referência, auxiliando na localização do veículo. Definição de pontos de
interesse no mapa, com a possibilidade de alertas em caso de entrada e/ou
saída da cerca cadastrada, visando maior controle da frota);
c) Pontos de Referência e posição atual;
d) Marcha Lenta (tempo em que o veículo ficou ligado com velocidade zero);
e) Início e final do turno de trabalho;
f) Tempo parado no turno de trabalho;
g) Distância percorrida no turno de trabalho;
h) Posições anteriores;
i) Sistema de controle de gastos;
j) Controle de entrada e saída de veículos da sede da prefeitura;
k) Identificação do motorista;
l) Definição de velocidade máxima ideal de cada veículo;
m) Identificação com data, hora, localização por nome de ruas e controles
avançados de zoom até a rua onde encontra-se o veículo.
2.2.5. Instalação e Configuração do equipamento:
a) A Contratada deverá apresentar ao Município de Itaqui/RS a ferramenta
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de monitoramento, bem como demonstrar funcionalidades, de forma que
venha a promover o aprendizado na utilização das facilidades oferecidas
pelo sistema;
b) A empresa deverá apresentar relatórios de dados constando o
posicionamento dos veículos monitorados, rotas realizadas, pontos em que
o veículo permaneceu em situação estacionária, bem como o tempo
decorrido e a forma como este em que este permaneceu durante a mesma
(desligado ou com motor em marcha lenta);
c) A empresa deverá disponibilizar ao Município meios de acompanhamento
do monitoramento e rastreamento dos veículos de sua frota, bem como o
acesso à ferramenta de trabalho dos relatórios oferecidos pela mesma.
2.2.6. Da segurança oferecida pelo equipamento:
a) A empresa deverá garantir que os equipamentos disponibilizados pela
contratada tenham proteção contra intervenções não autorizadas,
garantindo proteção contra inversão de polaridade e identificação dos
equipamentos não cadastrados no sistema e que requisitem conexão nos
servidores de rastreamento.
2.2.7. Alertas:
a) Ocorrendo desvios da cerca eletrônica pré-definida, deverão ser enviados
alertas via sistema (pop up na tela), e-mail e SMS;
b) Emissão de alerta em qualquer ocorrência de excesso na velocidade
máxima pré-definida;
c) Envio programado de e-mails informando futuras ações de manutenção
preventiva, de acordo com a quilometragem do veículo;
d) Informar sobre as posições dos veículos enviando para o servidor da
Prefeitura de Itaqui/RS (Central de Monitoramento) pelo menos a cada um
minuto, sendo permitido o uso de conexão GPRS ou GSM.
Cláusula Terceira – D A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1. Não será permitido terceirização de serviços destinados a instalação de
módulos e manutenção.
3.2. A Contratada deverá prestar os serviços descritos 24 (vinte e quatro) horas
por dia e 07 (sete) dias por semana.
3.3. No caso de substituição de veículo por parte da Prefeitura a Contratada
deverá transferir o modulo de rastreamento, sem ônus para a contratante.
3.4. A Contratada, em relação aos equipamentos entregues, obriga-se a:
a) Responsabilizar-se pela origem dos equipamentos cedidos a Contratante,
os mesmos deverão ser Equipamentos Homologados pela ANATEL;
b) Providenciar vistoria, quando necessário;
c) Providenciar reposição, substituição ou atualização, quando necessário;
d) Providenciar a substituição de equipamentos danificados por eventos
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atmosféricos e causas inerentes ao manuseio da Contratante, sem ônus
adicional.
3.5. Os compromissos básicos assumidos pela Contratada são:
a) Operar como uma organização completa e independente, fornecendo todos
os instrumentos, ferramentas e mão de obra necessária à execução dos
serviços contratados, sem nenhum ônus adicional a Contratante;
b) Executar os serviços contratados observando as normas adotadas pela
Contratante, quando prévia e expressamente formalizadas à Contratada;
c) Executar os serviços ao nível de interesse da Contratante;
d) Orientar a Contratante quanto ao melhor uso dos equipamentos;
e) Manter técnicos em serviço com qualidades técnicas compatíveis com o
objeto;
f) Ter responsabilidade técnica pelos serviços realizados;
g) Assumir a responsabilidade pela boa execução do contrato;
h) Possuir número de telefone fixo, celular e identificador de e-mail para
abertura de chamados, suporte e plantão nos finais de semana e feriados
garantindo a execução dos serviços contratados;
i) Providenciar o encaminhamento de responsável técnico até o município, se
necessário, para efetuar o atendimento solicitado;
j) Constatada qualquer irregularidade ou interrupção do serviço contratado a
Contratada deverá saná-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
após a abertura do chamado;
k) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de qualificação e habilitação
exigidas na licitação;
l) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto da presente
licitação, sem prévia anuência desta Contratante.
3.6. A Contratada deverá arcar com todas as despesas para fornecimento do
equipamento, instalação dos mesmos, do software utilizado, configuração e
demais despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento integral do objeto
do presente termo.
3.7. A empresa deverá realizar manutenção e consertos que se fizerem
necessários, num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a partir da data em que
for comunicada.
3.7.1. A contratada deverá apresentar um relatório de visita contendo data,
hora do chamado, início e término do atendimento, identificação do produto
defeituoso, as providências adotadas e as informações pertinentes, tanto para
manutenção preventiva quanto para a corretiva.
3.8. A empresa contratada deverá trocar qualquer equipamento que demonstrar
defeitos ou imperfeições durante o uso.
3.8.1. Durante a manutenção do veículo que acarrete a paralisação de suas
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atividades, a empresa contratada deverá suspender a cobrança da
mensalidade do serviço de monitoramento e rastreamento do mesmo, pelo
tempo que se fizer necessário.
3.9. A Contratada deverá manter o sigilo das informações fornecidas e apuradas,
sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e
qualquer assunto da Entidade Contratante ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão do objeto do contrato, devendo orientar seus
empregados neste sentido.
Cláusula Quarta – D A FISC ALIZ AÇÃO
4.1. A Contratante exercerá ampla e irrestrita fiscalização na execução dos
serviços objeto do Contrato, a qualquer hora, pelas Secretarias Municipais, ou
pelos fiscais designados, sendo a mesma realizada individual ou conjuntamente
para todos os efeitos.
4.2. A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, por qualquer irregularidade cometida.
Cláusula Quinta – D A G AR AN TI A
5.1. O prazo de garantia de funcionamento, comodato e prestação dos serviços
se manterão durante todo o período que o contrato estiver válido.
5.2. Durante o prazo de garantia de funcionamento a empresa prestará serviços
de assistência técnica aos serviços e produtos, através de estrutura própria ou
de parceiro autorizado, efetuando manutenção preventiva e corretiva, sem ônus
adicionais para evitar descontinuidade.
a) Entende-se por manutenção preventiva a série de procedimentos
destinados a prevenir a ocorrência de quebras e defeitos dos produtos,
conservando-os em perfeito estado de uso, de acordo com os manuais e
normas técnicas específicas;
b) Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados
a recolocar os serviços e produtos em seu perfeito estado de uso,
compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos
necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas.
Cláusula Sexta – DOS PR AZOS
6.1. Após o recebimento da Ordem de Início, a Contratada deverá iniciar os
serviços de instalação dos equipamentos de monitoramento de imediato,
respeitando o prazo conforme o Termo de Referência ( Anexo I).
6.1.1. A instalação do hardware, software e configuração de rede e
treinamento deverão estar em conformidade com o estabelecido no Termo de
Referência (Anexo I), no prazo máximo de até 30 (trinta) dias contados do
recebimento da Ordem de Início.
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6.2. O contrato terá validade até 31 de dezembro de 2020 a contar da Ordem de
Início, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos, limitando-se a 60
(sessenta) meses, de acordo com a Lei 8.666/93.
6.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da
CONTRATADA pela perfeita execução do objeto, ficando a mesma obrigada a
refazer o serviço, no todo ou em parte, o objeto do empenho, se a qualquer
tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
6.4. Nos casos da CONTRATADA não entregar o objeto de acordo com as
especificações exigidas ou se negar a fazer as reparações do serviço não
aceitos, a pessoa responsável pelo recebimento lavrará termo circunstanciado
do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de
responsabilidade.
6.5. Verificada a desconformidade em algum dos itens contratados, a Contratada
deverá promover as correções de imediato, sujeitando-se às penalidades
previstas no edital.
6.6. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o
objeto.
Cláusula Sétima – DO PREÇO E DO PAG AMENTO
7.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do serviço
descrito
na
Cláusula
Primeira,
a
importância
de
R$
________
_______________________________________.
7.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a emissão das
Notas Fiscais, devendo a nota fiscal conter o número do processo de compras,
pregão e empenho, mediante laudo da secretaria competente.
7.2.1. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho
estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo Município.
7.3. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil
visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de
acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.
7.4. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der
origem à aplicação da penalidade.
7.5. As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. O índice
aplicado pelo Município para reajuste e correção é o IGP-M.
7.6. O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo
da documentação apresentada no procedimento licitatório.
Cláusula Oitava – D AS OBRIG AÇÕES
8.1. Do Município:
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8.1.1. Atestar nas Notas Fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto deste
contrato, conforme ajuste representado pela Nota de Empenho.
8.1.2. Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso.
8.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada,
necessária à perfeita execução do contrato.
8.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega
da Nota Fiscal no setor competente.
8.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção.
8.2. Da Contratada:
8.2.1. Fornecer o objeto nas especificações e com a qualidade exigida no
Edital.
8.2.2. Pagar todos os tributos que indicam ou venham incidir, direta ou
indiretamente, sobre os produtos fornecidos.
8.2.3. Manter, durante o contrato, as mesmas condições de habilitação.
8.2.4. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor contratado.
8.2.5. Fornecer o objeto, no preço, prazo e forma estipulados na proposta.
8.2.6. Fornecer os produtos dentro dos padrões exigidos no edital.
Cláusula Nona – D A DOTAÇÃO ORÇ AMENTÁRI A
9.1. As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação
orçamentária:
SECRETARI A MUNICIPAL DE INDÚSTRI A, COMÉRCIO E TURISMO
Órgão 11 – Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
Unidade 01 – Departamento da Indústria, Comércio e Turismo
Proj./Ativ.: 2104 – Manutenção da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 3118
G ABINETE DO PREFEITO
Órgão 02 – Gabinete do Prefeito
Unidade 01 – Gabinete do Executivo
Proj./Ativ.: 2007 – Manutenção do Gabinete do Executivo
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 2969
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SECRETARI A MUNICIPAL D A FAZEND A
Órgão 04 – Secretaria Municipal da Fazenda
Unidade 01 – Departamento Fazendário
Proj./Ativ.: 2017 – Manutenção da Secretaria da Fazenda
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 3010
SECRETARI A MUNICIPAL DE ADMINISTR AÇÃO
Órgão 03 – Secretaria Municipal da Administração
Unidade 01 – Departamento Administrativo
Proj./Ativ.: 2014 – Encargos Administrativos
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 2991
SECRETARI A MUNICIPAL D A AGRICULTUR A
Órgão 09 – Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade 01 – Departamento Administrativo
Proj./Ativ.: 2088 – Manutenção de Atividades da Secretaria da Agricultura
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 3097
Órgão 09 – Secretaria Municipal da Agricultura
Unidade 02 – Granja Municipal
Proj./Ativ.: 2091 – Manutenção da Granja Municipal
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 3103
SECRETARI A MUNICIPAL DE EDUC AÇÃO
Órgão 06 – Secretaria Municipal de Educação
Unidade 03 – Manutenção, Desenvolvimento e Ensino – MDE
Proj./Ativ.: 2043 – Manutenção do Ensino Fundamental – MDE
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 20 – MDE
Reduzido: 2894
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SECRETARI A MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTUR A E L AZER
Órgão 17 – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer
Unidade 01 – Departamento Administrativo
Proj./Ativ.: 2163 – Promoção ao Desporto e Lazer
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 3250
SECRETARI A MUNICIPAL DE OBR AS, VI AÇÃO E TR ANSPORTE
Órgão 05 – Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transporte
Unidade 02 – Almoxarifado, Oficina e Transporte
Proj./Ativ.: 2026 – Manutenção e Aparelhamento do Parque de Máquinas
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 3042
SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão 07 – Secretaria Municipal da Saúde
Unidade 01 – Fundo Municipal da Saúde – Próprio
Proj./Ativ.: 2059 – Manutenção da Secretaria de Saúde
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 40 – APS
Reduzido: 2616
SECRETARI A MUNICIPAL DE SERVIÇOS URB ANOS
Órgão 08 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Unidade 01 – Departamento de Atividades Públicas Essenciais
Proj./Ativ.: 2080 – Manutenção da Secretaria de Serviços Urbanos
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 3067
SECRETARI A MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Órgão 16 – Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Unidade 01 – Departamento Administrativo
Proj./Ativ.: 2156 – Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
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Reduzido: 3162
SECRETARI A MUNICIPAL DE TR AB ALHO, H ABILITAÇÃO E ASSISTÊNCI A
SOCI AL
Órgão 10 – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Unidade 04 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Proj./Ativ.: 2173 – Manutenção do Conselho Tutelar
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 0001 – Livre
Reduzido: 2742
Órgão 10 – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Unidade 03 – Fundo Municipal de Assistência Social – Vinculado
Proj./Ativ.: 1066 – Gestão do Programa Bolsa Família – IGD
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 1317 – IGDBF
Reduzido: 2809
Órgão 10 – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Unidade 03 – Fundo Municipal de Assistência Social – Vinculado
Proj./Ativ.: 1098 – Proteção Social Básica Equipe Volante
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 1326 – Equipe Volante CRAS
Reduzido: 2819
Órgão 10 – Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social
Unidade 03 – Fundo Municipal de Assistência Social – Vinculado
Proj./Ativ.: 1048 – Projeto CREAS
Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 1314 – PAEFI
Reduzido: 2804
Solicitação de Compras nº 172090.

FUND AÇÃO VENÂNCIO R AMOS D A SILVA
Órgão 12 – Fundação Venâncio Ramos da Silva
Unidade 01 – Fundação Venâncio Ramos da Silva
Proj./Ativ.: 2800 – Manutenção Administrativa – Fundação
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Elemento: 3.3.3.9.0.39.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – PJ
Recurso: 400 – Recurso Livre – Administração
Reduzido: 3274
Solicitação de Compras nº 172198.
Cláusula Décima – D AS PEN ALID ADES E D AS MULTAS
10.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às
seguintes penalidades:
a) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar) :
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo pra zo de
2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
b) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante
a execução e sem prejuízo ao resultado : advertência;
c) inexecução parcial do contrato, atraso injustificado de até 15 (quinze)
dias : suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo
pra zo de 1 ano e multa de 5% sobre o valor correspondente ao montante não
adimplido do contrato;
d) inexecução total do contrato, atraso injustificado por prazo superior ao
previsto na alínea 'c' : suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo pra zo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor atuali zado
do contrato;
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução
contratual : declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito
de licitar e contratar com a Administração Pública pelo pra zo de 2 anos e
multa de 10 % sobre o valor atuali zado do contrato.
10.2. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o
caso.
10.3. A Contratada está obrigada a manter durante toda a execução contratual
todas as condições de habilitação, nos termos do art. 55, XIII da Lei nº 8.666/93.
10.4. Constituem motivos para rescisão contratual todos os elencados no art. 78
da Lei nº 8.666/93.
10.5. A inexecução total ou parcial do contrato por enseja sua rescisão,
conforme previsão do art. 77 da Lei nº 8.666/93.
Cláusula Décima Primeira – D AS DISPOSIÇÕES FIN AIS
11.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e
controle do presente Contrato, serão feitas sempre por escrito.
11.2. O presente contrato está vinculado ao Pregão Eletrônico nº 015/2020 , à
proposta do vencedor, a Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 4.728/2005,
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93.
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11.3. As partes elegem o foro da Comarca de Itaqui/RS, como único competente
para dirimir quaisquer ações oriundas deste Contrato.
E, por haverem assim pactuado, assinam (em três vias de igual teor), este
instrumento na presença das testemunhas abaixo.
Itaqui(RS),__de_________de 2020.

MUNICÍPIO DE ITAQUI
JARBAS DA SILVA MARTINI
Prefeito

CONTR ATAD A
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