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CONTRATO QUE
C.ELEBRAIú

FA

O

ENTRE

SI

GAB NFTE DO PRf 'l-lTO

WEB TRIP AGENCIA DE
VIAGENS E TURISMO ElRELl, in§crlto no
cNP.l N' 07.340.993i OOO 1-90, ABAIXO
OUALLFICADÔS PARA O FIN/ OUE NELE
cIT,4PRESA

SE DÉCLARA.

Corone
Prefeitura do lúunicípio de Aracati/CE, com sede no-endereÇo ^Rua nscrita
ceara'
do
il*""riià. .1 litz fur:n Brto, CÉP: 62'800 000, AracahdoEstado
;;'àNÉJüÊ n.i óz.oeq zsoloool-+6' através do Gab nete Prefelto' representada'
o sr'
por Jose Rômulo t'lagalhães AguiaÍ, tendo comolLrtoridad^e
;;";;
^S-uperior
doravante
3T
";.; *n",nães Aguiai portadoi cto cPF n'o 025'771'B'13
ià"ã" ããÃ,1,ãã" ódrlrRATAürE com wEB rRlP AGÊNCIA DE vlaGENs E TURlsMo
ãã"ãri""lã
-l"i.it"
cNPJ N" 07.340.993/000'í-90, localizado no errdereçor Rua
ÉináLi,
Nlatriz'Paraná' Tepresentada' nesse
;;;;;" ü;;" ".n" t85 c,i"to Rei, curitiba -como
ta o Sr' Hugo Henriqueluré io de
de Ll'na tendo
,o, Hrq" H"n,,que ALlrelLo
doravante denominada de coNTRATADA'
"u."
ii." ã"roã iã CÉi-n ; o:z.ssz.s39-18
de processo licitatório' Regisko de
decorrente
ã"orráÃ iii.* o presente contrato,
1" f"ãrr,orol- Ér.oao e'.r'o , o. F e- .o1ÍoÍn oodo (o- ds o suosi.ões
"ã'á nu ó""reto V,,n,",pal no 012, dê 07 de fevere ro de 2017' na Lei Fed-'râl No
"nÁíàu"
n, r"i r"o",u n" 10.520 de 17lo72oa2 e mediante as cláusulâs e
ã:áâÀ,õã

A

"

condições a seguir estâbe ecidas:

ÉetrÔnico n"
11 Ô nresente contíato tem como fundamento o edúal do Pregão
que deu origenr a

inr,tõ0li. ã""".* Àdmrntsiratlvo vlPRoC N" 04a8215212a20
os
ÃôÉsÀo'e ATA DE REGlsrRo DE PREQoS N" 00001/2021 e seus anêxos
de
lnterno
e
o
Rêsulan.renro
;;;ii;;i; ái*it" útáà., a Lei Federa n" 13'303/2016
rnisla e
e Contraios das empÍesas públicâs e as soc edades de economia
,iÃàll oriru"r"i. n"p"ciais necessár as ao cumprirôento de sell obiêto'

ii.lir.o".

2

l. o

cLrmpr

do- PÍeqão
mento clesle contrato eslá vinculâdo âos lermos do edital
e seus
04882152/2020
N"
VPRoc
zozoooll Processo Adrninistratvo
instrlrmento'
pade
deste
quais
conslituem
d; coNTRATADA os

E"u-"à ":
;;;;;;, ;; p;;*i;

independenle de sLra transcrição.

TERCEIRA. DO OBJETO
entrega de
. r côn-r'rl- obe.o op\tê .oo Ídlo o- sê,',\o_ de lêse'\d emissão eEMISSÁO
E
RESERVA,
DF
iir--,"' J" p"--áger' coNrRArAÇAo
9!
E
-sE-lvl9g:
NACIONAL
óÊGitrrÉrÀ oe pndsnceNg ÁtREl:^Ig ÃMBITO

Éi,iàinÀ
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Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE - Bra§il CEP:
gov br
aracatice
www
(55
88)
3421-19451
(+55 8-8)3421-1050 I

til

PREFBITURÀ DO

.ü

ARACATI

RoDovrÁRrAs E FERRovtÁRtAs No ÀMBlro INTERNACIoNAL, sERVIÇos DE
RESERVAS DE HoTÉIS E VEÍCULOS TERRESÍRES DE QUALQUER PORTE,
ÍRANSLADO, SEGURO DE SAÚDE E DE BAGAGEM),- PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DO GABINETE Do PREFEITO DÔ MUNICIPIO DO ARACATUCE e
na propostâ da CONTRATADA.

ITENI

PRESTAOOR

ESPECIFICAÇÁO DO ITÊIV

oE sERVIçO

Tâxê por TÍê.sâçáô t,Ttaisacton Fee)

.lê bilhetes dc p.ss.gens aereas no ambúô nacona o
Lnternêcona ê dema s serviços .oríelatos (passâlens

rodovéras

DE

TRANSAÇÃO

Pata

.onlÍataçáo dc selviÇos de reserva, úm ssâo e entre!â

l

QTD.

acÊNcra DÉ
VIAGENS E

e íerováras.ô âmbito nlernacô.â,

R$ 7 20

(sêlc

300

sêrv ços ds reselvas dê hôté s e veicu os 1êÍesties d-'
q!.lq!er portc trânsado. seg!ro do s.(,de e de

cLÁusuLA oUARTA

-

Do REG vIE oE

4.1. O objêto dar-se-á sob o regime de execução indireta: emprêltada por prêÇo un tário.

cLÁusuLA eurNTA- Dos pREços E 0o REAJUSTAMENTo
gLobal importa na quantla de R$ 5O,OOO,OO ICINQUENÍA MIL
que obseÍvado o nteÍegno minimo de 01 (um) ano,
a
realustes,desde
REÀIS), suleito

O preço coniratua

a coftar da apresentaÇão da proposta.

Será adotado para fins de reaiuste, a aplicação da varaçáo do índce de PreÇos ao
Consumidor

AÍnplo

PCA

LA SEXTA- DO PAGAMENTO
d as contados da data da apresentaÇão da
pêlo
gestor da contrataÇão, med anle créd to em
nota Í sca /fatura devidamente atestada
conia corrente ern norne da CONTRATADA, preíerencialmente no Banco Bradesco S/4,
conforme Le n' 15.241. de 06 de dezefihto de 2012
Para efeito de pagaÍnenlo, será considerada ur.a transaçáo, para cada passageiro:
A em ssão de b hetê de passagern aérea no âmbito naciona ou internaciofa , de ida e
voLla quando por uma mesma transportadora. Em se traiando de transportâdorâs
difercntes serão considerados duâstransaÇões, ê passagem rodôviár a ou íerroviária no
âmbito lnternac onal.
A emissão de q!alqLrer b lheie de passagem somenie da ou somente volta
A reemissão de qLralquer bilhete decorrefte de remarcação de sua não Llt izaÇão.
A reserva de dárias cle hotéls por passageiro e de ocâÇáo de veículos teÍrestres por
veÍculo locado, independente da quantjdade de diárlas em uma mesma Teserva

O pagamênto será eíetuado até 30 (tr nta)

A aq!sÇão de seguros de saúde ou de bagagens por passâgeiro, ndependeniê

do

tempo de duraçãodo seguro adquirido.
Todos os servlÇos, exceto tmnspode rodov ário e íerrov ário que serão utiLizados parâ
vagens nternaciona s, podem se dá no âmbito naciona ou internaciona bem como os
clemals serviços corre atos a viagens prestados pela CONTRATADA não sáo
coôs derados kansaÇões, portanto, não serão remunerados.
O valor a seÍ pago pea CONTRATANTE por cadâ autoÍizaÇáo, bihete ou vor'7Óher
emltlclo será o valor doservlço adqu rido liquido de comissões pagas por compânhlas
ue será calcu ado
aéreas (quando houver), acrescido do valor da Taxa oor Transa

- Brasil CEP: 62800'000
(55 88)3421-19451 www.ârâcâti ce.gov.br
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ut lizando-se da seguinte ÍóÍmulâ:

VF= VP-VC+TT+TE + S(quandoloro caso)+ SC (seÍorocaso), ondel

: Va or da Passagem Aérea;
pe
paga
a cornpanhia aéreâ à agência CoNTRATADA;TT =
VC = Valor da Comissão
por
TransaÇão
Valor da Taxa
TE = Valor da Taxa de E.nbarque;S = Seguro Saúde e Bagagern e
SC= Serv Ços corre atos (passagens rodov árias e ÍerÍov árias no ámb to
internaconal locaÇáodeveicLtos,rôservadehotésnoáÍnblonaclonal e lnternacional,
kanslados)
O vâlor do serv Ço seÍá aquele escolhldo pea CONÍRATANTE dentre âs ofertas
apresentadâs pela vencedora da licitaÇão c ofeíado peo respectlvo prestador do
serviÇo especiÍico (inclusive coÍn os descontos promoc ona s) para o lrecho, diária, dla e
horárlo, período ou duraÇão escolhidos.
A nota f scal/fâtLrrâ que apresente ncorreÇões será devo v da à CONTRATADA para as
dev das corÍeções. Nesse caso oprazodequetrataosubitemanterorcomeÇaráaílur
a partir da data de apresentação da nota íiscal/fatlrra corrg da
Náo será efeluado qualquer pagamenio à CONTRATADA, em caso de descumpr mento
das condições de habi taÇão e qua í caÇão cxig das na I c taÇão.
E vedada a rêalização de pagamênto anles da exeouÇão do objeto ou se o mesmo nào
estlver de acordocora as especícaÇões do Anexo i Termo de Referênciê do ed tal do
Pregão Eletrônlco n' 2020001 1, Procêssos Adm n strat vo VIPROC N' o4BB215z2a2o.
No caso de akaso de pagamento, desde que a CONTRATADA náo tenha concorrido de
aguma foTma para tanto, serão devldos pea ÔÔNTRATANTE encargos moTatoTios à
taxa norÍrnal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), caprta zados d ariamente em Íeg me
de juros simpies.
O vaor dos encargos seTá calculado pea fóamula EM = x N x VP, onde: EI\,4 =
Encargos moratóTios devidos; N = NÚmeÍos de das entre a data pÍevisla para o
pagamento e a do eíetivo pagamento; l= indice.ie conrpensaÇão flnance ra =
0,00016438; e VP = Valor da prestaçáo em atraso.
Os pagamentos encontram-se ainda condlcionados à apresentaÇáo dos segu ntes
VF = Valor da Fatura (valor a ser pago);VP

coTaprovar]tês

Ced dão Conjunla Negativa de Débitos relativos aos Tributos Fêderais e à Dívida Ativa

da Ufão; Certidão Negativa de Débiios Estaduaisi Cerlidão Negativa de Débtos
l\4unicipâis; Certícado de Regularldade do FGTS CRF, CeÍtdão Negativa de Débitos
Trabalhistas - CNDT
Toda a clocumentaÇáo exigda deverá seT apresentada em

orgnal ou por qualquer
por
ou poT servdor da
cadório
competente
oÍocesso de reproqÍaÍia, autenlcada
a docunrentaÇão
plrblcação
mprensa
oficaL
Caso
em órgão da
Ad.ninistração, ou
pe
a
conf
rmaÇão de slla
tenha sido emlticla a internet, só será aceita após
aLrtent c dade.

CLÁUSULA SÉTI[4Â- DOS RECURSOS ORÇAMENTARIÔS

despesas alecorÍentes da contrâtâÇão serão provenientes da
n': 0201 04 122 0035 2002 l\4anutençáo das Ativlda.lês do
OrÇamentária
Dotação
Econômica n" 3 3.90.39.00 - Outros ServlÇos de
Preíeito
Classificação
Gabinete clo
100100000 Recllrso Ordinárlo.
Fonte
dê
Rêcuros:
Terc Pessoa Jurid ca.

7.1. As

ôLÁusuLAorrava- Do pRAzo

DE

vlGÊNclA E DE ExEcuÇÃo

O prazo de vigência deste conlrato é de 12 (dozê) meses, contado a partir dâ suâ
cêlebração.

O prazo de execução deste conhato é de 12 (doze) meses, contado a partir dÔ
Av. Drâgão do Mar,230, Centro, Aracâti-CE- Brâsil CEP: 62800_000
(+55 88)3421-1050 I (55 88)3421-19451 www.ârâcâtice gov.br
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Este contraio poderá ser prorrogado e alterado respectvamente, nos casos prêvistos
nos artgos 71 e 81 da Le Federal n'13 303/2016 e no RegulêÍnento lnterno de
L citaÇões e Contratos das empresas púb icas e as soc edades de ecofomia mista e nas
dema s normas lega s.

CLAUSULA NONA _ DA GARANTIA CONTRATUAL

91. Para efeito da garanta conlratual será obseÍvado

o d

do pregão eelrônco n" Pregão Eletrônico
A.lministrativo VIPROC No 0 48421 5212020

do edta

sposto no slrb tenr 20.18
20200011. Processos

n'

CLÁUSULA DÉCIMA- DA EXECUÇÃO E DO RECEBIIVIENTO
Quanto à execuÇáo: O obleto contratua deverá ser execulado ert coníormidade com as
especificaÇões estabelecidas no Anexo I Íermo de Referênc a do edita , no prazo de 06
(sels) horas, conlado â partir do recebimento da ordem de sery Ço ou instrumento hábil.
Nos casos excepclona s de requisições urgentes o obieto deverá ser executado no
prazo máxrmo de uma hora
ôs atrasos ocas onados por rnot vo de força maior ou caso fortuito, desde que
justfcados até 30 (trinta)minutos anles do término do prazo de entrega, e aceitos pe a
CONTRATANTE, não serão considerâdos como inadimpleÍÍrenio contraiua.
Quanto ao receb menio:
PROVISORIAMENTE, med ante recibo, parâ efeito de postea or ver f cação da
conformidade do objeto contratual com as especificaçóes, devendo ser íeito por pessoa
credenciada pela CÕNTRATANTE.
DEFINITIVAI,IÉNTE, sendo expedido termo de receb mento defnlivo, após verÍicaÇão
da qualidade e da qlantidade do obleto, certificando-se de que todas as condições
estabelecidas forarn atend dâs e, consequente aceilaÇáo das notas fiscais pêlo gestor
da contrataÇão, devendo havêr rejelÇão no caso de desconformidade.

cLÁUSULA DÉCIN]A PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÔES DA GONTRATADA
Executaí o obleto em confonn dadê com as condiÇões deste inskurnento
N4anter durante

toda a execuçáo contratual em coÍnpatibi dade com as obrga!ões

assumidas todas as condiÇões de habiltaÇão e quaiificaÇão exigldas nâ citaÇão.
Responsabil zaÊsê peos danos causados d Tetamenle à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou doo, quando da execuçáo do obleto, não
podendo seT arguido para efeito de excusào oureduÇáo dê sua responsab lidade o
fato dê CÔNTRATANTE proceder à f sca!izaÇão ou acompênhar a execuÇão contratual
Responder poÍ todas as despesas d retas e ndiretas que ncdamoLl venhama ncdr
sobre a execução contratual, ncLusive as obrigaÇões reatvas a saláros, prevdência
soc aL, irnpostos, encargos sociais e oulras pÍov dências, respondendo obrigatoriam-antê
pelo fe curnprimento das els trabahstês e especÍficas de acidentes do trabalho e
egislação coÍelata, aplicáveis ao pessoal empregado na execuÇão contratua.
Prestar lmedlatamenle as nformaÇões e os esclarecirnentos que venhanr a ser
solicitados pea CONTRATANTE, salvo quando lmplcarem em ndagações de caráter
técnico, h pótese eÍn qLre serão respondidas no prazo de 24 (v nte e quatro) horas.
ReÍazer o objeto contrâtua que comprovadamente apresente condições de deíeito ou
em desconÍormidâde com as especifcaÇões deste termo no prazo fixado pelo(s)
órgão(s)/entidade(s) participante(s) do SRP (Sistema de Registro de PreÇos), contado
da sua notlílcação.

Cumprir quando for o caso, as condÇoes de garantia do objeto, responsabilizando_se
peo período oferecdo em sua proposta, observando o prazo mínimo exlgdo pela

Av. Dragão do Mâr,230. Centro, arâcati-CÊ- Erasil CE P: 62800_000
(+55 88) 3a21-1050 | (55 88) 3421-19451 www.arâcâti ce.gov.br
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Provdenciar a subsliluição de quaquer proílsslona ênvolvido na execução do ôbieto
contratua , cuja conduta seja cons delada ndeselável pela fisca zação da
CONTRATANTE,

Responsabilzar se ntegra mente pela observância do dispostvo no título ll, capÍtulo V,
da CLT, ê dêmâisnorÍnas do N4in sléÍio do Trâba ho, re ativos a seguranÇa e a mêdic na
do traba ho, bem como a Leg slaÇão corrêLala eÍn v gor a ser ex gida.
Garar]ir a manulenÇão de cópias de seguranÇa dos dados reíêrentes ao servlço
prestado a Preíe tura de Aracatl Cêará
Sempre que Íor necessárlo passar aguma iníormação para a Secretaria respectiva
através dê meio eLelrônlco, utlizaÍ soíiware livre, consultando inicialmente â Secreiarâ
respectiva qua ferramenta deve ser uti zada
Ressarcir a CONTRATANTE, os va ores pagos dos serviÇos emitidos e não ut lzados
ded!zrdos os vaLores referente às rnu tas cobradas pelas corrpanhias aéreas.
Capâcitar os usuários do sisterna por mêio de treinamentos, vsando alcançar a
opeTaciona zação do mesmo sêm ônus para os órgãos e entidades partlcipantes,
sempre que necessár o.
Apoiar a respect va secrelaria na negociaçáo e ass natura de acordos corporativos
(Corporâtê Agrêement") especlfcos com cada provedor de serviços que seja de
intêressê da CONTRATANTE. assinando o mesmo tarnbém como Pane nteryeniente.
Disponblizar sêtuiço de pantão 24 (vinte e quatro) horas, posslb litando a efetiva
so uÇão para eventLrâis problemas decorrentes da prestação de seru Ços bêm como dar
suporte a atendimentos emergenciais que extrapo em os dias/horár os delerrn nados.
Cancelar os bilhêtes eÍntdos, desde que so citâdos pela CONTRATANTE ern tempo
hábil.
Repâssar a CONTRATANTE o valor de todas as côrn ssões que lhe são pagas pe as
companhias aéreas, re ativas ao fornecimento das passagens aéreas, devendo
compTovar doclrmenia menle o montantê dessas coÍr ssões.
Por exemplo: sr-rpondo-se que a CONTRATADA receba com ssão de B% (oito por cenlo)
da compafhia aérea e emita um blhete no vaoT de R$ 1.000,00 (mil reais). A
CONTRATADA fica obr gada a repassar o valorda comissáo, no caso R$ 80,00 (oitentâ
reas) Neste caso o valor a sêr cobTado pea emissão do blhete será de R$ 920,00
(novecentos e vlnte reais), o qua será acrescido do vaoT da taxa por transaÇão
êstabelecida no contrato.
Fazer apresentaÇão srmLradâ do slstema inforanatzado, a fm de seÍ validado por
comissão espec a mente designada pe a AdministÍaÇão da Íespectivar secretarla para
esse í m, no prazo máx mo de 05 (c nco) dias corridos após a assinatura do contrato, no
loca e horário lndicado pe a respectiva secretaria.
A apresenlêção do sistêma de que Íata o subitêrn anterior deverá âbranger todos os
procedimentos e funcionaldades operaciona s exgidos no Anêxo l- Termo de
Referênc a. do Ed tal.
Disponiblzar ao autorizador de Vlagens da respectlva secretâria um Gerador de
Re alór os, em plani ha te a ou mpresso e em plan lha e ettônica, permil fdo formatar o
relatório de sua opÇão, peo perÍodo e usuário, autorizador, centro de cLrsto oll
CONTRATANTÉ que assian deselâr. bem como geÍador de relatório com as prin.ipàis
nformaÇões e fltros desejadôs peo us!áro para visua lzaÇão, impressão ou êÍquivo
n-ragnét co, esco hendo a opÇão de texto, planilha ou pdf
Dispon b lizar aos usuários autorizados por senha contro ada pelo Gestor de V agens da
respeclva secretaria a ernissáo dos seguintes Íelatóros, com "layaut" aprc\ra.:a
previamente pela respect va secretaTia:
Re atórlo de Acompanhamenio FinanceiÍo, por órgão/ent dade, contendo o nÚmeÍo da
Íatura, data da eÍn ssão dos bilhetes, nome dos passage ros e companhia aérea e
d eraais seryiÇos correlatos.
Re atório por companhla aérea ind vidLra e gera , com apresêntaçôes gráflcas
m, nome da compênhia aérea,
Relatório analítico contêndo: data da eÍnlssão da
Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati'cE - Brasjl CEPr 62800-000
{+55 88) 3421-1050 | (55 88) 3421-19451 www.aracati.ce.gov.br
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kecho,mehoÍtâría,tarfaescohda taxa de embarque, valor líquido

e o percêntLlâl de

economia enlre a rne hor tarifa e a tarifa escolhida'
por óÍgão/entidâde'
É *iif,, o" acompanhêmento total das compras mensais
acJr .,a1do ,d,oreS dte a ai"ld do'elaló io
Planilha de acompanhamento mensa, informanclo o quanto a Prefeitura de Aracatl
Ceará comprou, pagou e o débito do mês, se houver'
Operar com as companhias aéÍeas que atuam regularmente nos mêrcados regonâl'
naconal e com as princlpas companhlas internacionals, com hotéis' locadoÍas'
prestadores de serv Ços
tTânspodadoras lerÍesÍes e ferroviárias, sêguTa.loTes e dêmais
correlatos ao objeto deste contrato
prazo rnáx mo de
Efetuar a entrega de passagens aéÍeas, rodovlárias e íerroviárlas em
serviÇo ou
02 (duas) horas corriclas, conlado do hoÍário em que ocoíeu a solicitaÇão do
sua dispon biizaÇáo via voucher elelrônico no mesmo prazo;
presos
Disponibi zar nos termos da Lei no 15 854' de 24lAgl2A15, vagas de eÍnpregos a
em Tegme semiaberto aberto, em livramentos condicionais e egressos do sstemâ
prisional e aos lovens do sistema socioeducativo entre 16 e 18 anos' que estejarn
cump.ln.lo medida de semiliberdade. Caso a execução conkatual não necesslte ou
necessite de 5 (cinco) ou menos trabalhadores, a reseTva de vâgas será íacuLtativa'
de
Encaminhar mensalmente, respectivarnente' à ÔISPE/SAP e à SPS' a íolha
ados
conternp
frêquencia dos presosê egressos e/ou jovens do sstema socieducatvo'
vagas
com a TeseTVa cle vagas. Caso a contrataÇão não esieia obrigada a disponibilizar
de
Íolha
da
nos termos cla Lei no 15854, de 24rc912015 ícará dispênsada do envlo

freq!ência.
rêde
Dlsponibi zar equipe técnlca especialista que tenha conhecimento acerca dâ
hotelêira de todo o território nacionaL
do
Dispor, dlrranie a vigência do Contrato, de estTutura técn co-operac onal no Estâdo
para âtendimento da
Ceará, preferencia mente na Caplta ou na Reglão N/etÍopolitana,
CONTRATANIÉ. Caso a CONTRAÍADA não dsponha de ta estrutura' deverá
dâ data
dispon bllizar a mesma dentTo de um prazo rnáxiaÔo cle 30 (trinta) dlas contados
de assinatLlra do Contrato.

So lcitar a execuÇão
SeÍviÇo.

do objeto à CONTRAÍADA atraves da emissão de Ordem

de

CÔNTRATADA todas as condiÇoês necessár as ao Pleno
â
cumprirnento dasobrgâçõês decorrêntes'lÔ obleio contratlrâ, consoânte êstâbeleÔe
Proporc

onar à

Lêi Federal ns 13.303/2016.

Fiscalizar a exêcução do objêto contratual, através de sua unidade cornpetênte'
podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atendeÍá ou
justificará de imediato.
do objêto
Notificar a CONÍRATADA de qualquer irrêgularidade dêcorrente da exêcução
contratual.

nêste
EÍetuar os pagamêntos dêvidos à CONTRATADA nas condlções êstabelecidas
Termo.
Aplcar as penâlidades previsias em ei e neste instrumento
de valores
Solicitâr lunto à CONTRATADA po,

!9! 99j1!!:j-g!3|-
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relativos a bilhetêsêmltidos e não utilizados.
Solicitar em tempo hábil o cancelamento de bilhetes emitidos, que não serão utillzados.

TERCEIRA- DA
13.1. A execuÇão contratual será acompanhada e fscalizada por um gestor ê um fscal
espec almente des gnados para est-ô fim pela CONTRATANTE, de acordo com o
estabelecido no art. 67, da Lei Fêderal no B 666/1993 doravante denominado
sirnp esmente de GESTOR

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pela inêxecução totê ou parcial do contrato, â CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia deíesâ, aplicar a contratadâ, nos têrmos do aft. 83 da Lei n" 13303/2016, as
segu ntes penalidadesl
Advertênc a
Multas, est pu adas na forma â seguir:
N4ulta de 0,2% (do s déc mos por cento) do valor deste contrato, por d a de atraso, ate
o máxiÍnode 5% (c nco por cento) pe a inobservânc a do prazo í xado para apresentação
da garantia.
I\,4ulta d ária de 0,3% (três décimos por cento) no caso de atraso nâ execuÇão do objeto
contratualaté o 30'(trigésimo) da, sobre o vaor da ordem de serviÇo ou instrumento
equivalente.
Nrlu ia diária de 0,5% (cinco décmos por cenlo), no caso de atraso na execuÇão do

objeto coniraiual superor a 30 (trnta) das, sobre o vaor da ordem de serviço ou
instrlrmênto equiva ente, até o lirnite do percêntual fxado na alínea e' hipóiese que
pode resuliar na rescisão da avenÇa A apiicâÇão da presente multa exclui a aplilação
da multa previsla na alínea anter or.
N,4ulta

diára de 0,5% (cinco décmo por cento) sobre o vaor da ordera de serviço

ou

lnstrumento equivalente, em caso de descLrmpr mento das demais c áusulas contratuais,
elevada para 0,65% (sessenta e cinco cêntesiraos poÍ cento) em caso de reincidêncra.
N,4ulta de 20% (vinte por cento) sobre o valor deste contrato, no caso de des stêncla dâ
execução do obleto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE, inclusive
o cancelamento do registro de preÇo
Suspensão temporária de padic pâÇão em cltaÇáo e impedimento de contratar com a
entidade sanciofadora, por prazo não supeÍior a 2 (dois) anos.
A CONTRATANTE dará pub cidade da sanÇão admln strat va para reg slro no Cadastro
de Fornecedores do Estado
A multa a qLte porventura a contratada der causa seÍá descontada da garani a contratuaL
ou, nasua aLrsênc a, insuficiênc a ou de comum acoado, nos documenlos de cobrançâ e
pagamenio pela execuÇão do conlrato, reseÍvando se a contratante o direito de Lrtllizar,
se necessár o, oulro me o adeqLrado à iquidaÇão do déblto.
Se não foÍ possivel o pagamento da mu tâ por rne o de descôntos dos créditos ex stentes
a contrâlâda reco herá a muta pôr meo de depósito bancário enr noroê dâ contratante se
nJo o | /Êt, :êtá r ob'ddá en p-o. ê-. o dê ê, ê.u, ão.
Quando as multas aplicadas não cobrirem os prêjuízos causados à CONTRATANTE,
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indenização.
A sanção prevista no subitem 14.1.3 acima, poderá ser apLicada cumulativamente com a
sanção de multa.
Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa ê contraditório, na forma

da lei.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

-

DAFRAUDE E DA.CORRUPÇÂO

A contratada deve observar e íazer obseÍvar, por seus íornecedores e subconlratados
se adnr tida subcontratação, o Ínais alto padrão de ética durante todo o processo de
licitaÇão, de contrataÇão ê dêêxêcuÇãô do obeto contratLral. Para os propósitos dêsta
c áusula, definem se as seguintes práticas:

'prática corrupta': oÍerecer, dar, receber ou solictaÍ, direta ou ndiretamente, quaiquer
vantagem com o objetivo de influenciar a aÇão de servdor público no processo de
citaÇão ou na execuÇáo de cor]trato;
'prática fraudu enta": a falsií caÇão ou om ssão dos fatos, com o obletivo de iní L]enc ar o
processo de lcitaÇão ou de execuÇão de contrato;
'prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dos ou mais
citantês, com ou sern o conhec mênto de repTêsentantes ou prepostos do órgào
citador, visando estabelecer preÇos em niveis artiÍic a s e não-compet t vos;
'prática coercitiva': causaT dano ou ameaçaT causaT dano, dreta ou indiretamente, às
pessoas ou sua propredade vsando influenciar sua partic paçáo em um processo
Lcitatóro ou afetar a execução do conlÍato
'prática obstrut va":
destrulr, Íalsifrcar, alterar ou ocultar pÍovas em inspeções ou fazer declarações fa sas
aos representantes doorgansmo financeiro mullatera, com o obletivo de iÍnpedir
materialrnente a apuração de a egações dê prática prêv sta nesta cláusu al
atos clrja inlenção seja mpedr materalmentê o exercicio do dreito de o organsmo
financeiro multilateral promover nspeÇão
Na hipótese de financlarnento, parcial ou lntêgral, por organismo financêiÍo mult lateral
medante âdantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma
empresê ou pessoa fÍs ca, para a oulorgâ de coftratos financiados pelo organismo se,
em qLralquer momento, constatar o envolv mento da empresa diretamente ou por me o
de um agente, em práticas corruptas, fraudulêntas conluiadâs, coerc t vas ou
obstrutivâs ao padôipar da citaÇão ou da execução um contrato Íinanciado pelo
organismo.
Considerando os propós ios dos itens ac ma, a contratada deverá concordâr e autoÍizar
que, na hipótese de o contrato vr a ser lnanciado, ern parte ou integralmente, por
organisnro financeiro mu tiateral mediante adiantamento olr reembolso, permitira que o
organismo f nance ro e/ou pessoas por e e íormalmente ndicadas possam fspec onaÍ o
loca de execução do contrato e todos os documentos e registros re acionados à
lic taçãoe à execução do contrato.
A coôtratante, garântidê â prévia defesâ, aplcaÍá as sanções administrativas
pertinentes, prevstas na Lei n' 8.666, de 21 de junho de '1993, se comprovar o
envolv mento de representante da empresa ou da pessoa físlca contralada em práticas
corruptas, fraudulentas, conlLradas ou coerctrvas, no decorTer da lictaÇáo ou na

Av. Drâgão do Mar,230, Centío, Arâcati-CE- Brasil CE P: 62800-000
(+ss 88) 3421-1050 | (55 88) 3a21-19451 www.ârâcâti.tê.gov.br

ü

P

,

Rtr I]E I'T U

RÁ DO

ARACATI

demals rnedidas administrai vas, crim nais e cívels.

A inexecução lota ou parcial deste contrato e a ocoÍêncla de quaisquer dos motivos
constantes no art.78, da Lel Federa f.8.666/1993 será calsa para sua Tesc sào na
forma do art. 79, com as consequênc as previslas no ad. 80, do mesmo d p oma ega .
Este contrato poderá ser rescrndrdo â qualqlrer tempo pe a CONTRATANTE, mediante

avso prévo de nornínimo 30 (trnta) das, nos casos das rescisões decorrentes de
interesse público de a tâ relêvânc a e amp o conhec mento desde que lust f caclo, sem
q!e ca ba à CONTRATADA dlreito à indenizaÇão de qualquer espécte.

c

LAD

SÉTIMA. Do FoRo

1 7.1 Fica e eito o Íoro do anunicip o da CONTRATANTE para d r m I quatsquer questões
dêcorrenles da execução deste contrato, que nâo puderem ser resolvdas na esfeta
adm n slrativa.

E, por estarem de acordo, ío mandado lâvrar o presente contrato, que está visado pela
Assessora Jurídica da CONTRATANTE, e do quat se extrakam 3 (três) vias de lgua
teor ê forrna, parâ um só efêito, as quars depois de lidas e achadas conforme, váo
ass nadas pelos representantes dâs partes e pelas testernunhas abaixo.

Aracât

-

Ceará, 25 de maio de 2021.
HUGO HENRIOUE Assinddo de forma
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