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Pregão Eletrônico n"
contÍato iem como tlrndâmênto o edital do
1.1. O presente
-t-t."".*t
que deu orlgem a
Àimin stratlvo vlPRoc N' a4Ba2152t2a2o '
,oioà'0t',,
e seus anexos os
Àio óe *eorsrno DÉ PREcos No 00001/2021
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mistâ
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necessárlas ao cumprimento de seu objeto'
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anexos, e à proposta da CONTRATADA, os quals constituem parte dêste instrumento,
independente de sua transcrlção.
CLÁUSULA TERCEIRA

-

DO OBJETO

3,1, Conslittr ob]eto deste CONTRATAÇÃO DE SERVIçOS DE RESERVA, EIIIISSAO
E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂfuIBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL E DEIúAIS SERVIÇOS CORRELATOS (PASSAGENS
RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS NO ÀMBITO INTERNACIONAL, SERVIÇOS DE
RESERVAS DE HOTEIS E VE|CULOS TERRESTRES DE QUALQUER PORTE,
TRANSLADO, SEGI.JRO DE SAÚDE E DE BAGAGEIV), PARA ATENDER ÀS
NECESSIDADES DA SECRÉTARIA DE SEGURANÇA CIOADÀ E ORDEM PÚBLICA
DO IV]UNICíPIO DO ARACATUCE e na pToposta da CONTRATADA,
tÍEtll

PRESTADOR
DE SERV|çO

ESPECIFIcAÇÀO DO ITENI

Taxa por ÍÍafsaÇão lTransactian Fee) parc
conlrâlâção dê seÍv ços de reserva, êmissão e ÂGÉNcla
e.trega dê bihelês de passagens aéreas nô

l

nacional

e

DE

nternaconal ê demâs servi@s cotrelatôs
e Íênoviárias no âmbto

i.le"árioral. :ê1ços oê rFseruàs de ^oLei\ e
vêÍculos teÍrêstres de quaLqler poire, lranslado,

clÁusumouanú4.1 . O objeto

Do

REGTME DE

VR, DA TAXA OE
TRANSAçÂO

ámbi1o

50

(passagens rodoviárias

sêguro de saúde e dê bâgagem).

QTD,

07.340 993/0001
90

ExEcuÇÃo

dar se'á sob o regim-o de execuÇáo nd reta: empreitada por preço un tárlo

CLÁUSULA QUINTA_ DoS PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO
preÇo contratuâ gLobal mporla na quanta de R$ 10.000,00 \DEZ MIL REAIS),
sujeto a realustes desde que observâdo o inteÍegno minimo de 01 (um) ano, a conlar
da apresentaçáo da proposta.
Será adotado para fns de Íealuste, a ap caÇão da variaÇão do índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA.

O

cLÁusuLA sExrA- Do PAGAMENTo
O pagaÍnento será êÍetuado até 30 (tr nta) dias contâdos da data da apresentaÇão da
nota Íiscal/fatura dev darnente atestada pe o gestor da contrataçáo, mediante crédilo em
conta coÍente em nome da CONTRATADA, preferencia!mente no Banco B.adesco S/A,
conforrne Lei n''15.241, de 06 de dezernbro de 2012.
Para eíe to de pagâmento, seIá considerada umâ transação, para cada passage ro
A emissão de bilhete de passagean aerea no âmbto naconâ ou internacona, de da e
volta quando por Lrma mesma transportadora Em se tratando de transportadoras
em rodoviária ou lerÍoviária no
d ÍêÍêr rê. :ê do , o,t. id.'"do" oLraS.'d1..çoe" .
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#*H#**r:
âmbito internacional.

ou somente volta'
o" ouu,ou"r bilhete dê passagem somente ida
de remarcaçáo de sua não utilização
"i,i""ào
,q r"".it"ao O" quafquêr bilhete decorrente
por
ê de locação dê veículos terrestres
À *"era d" diárias de holéis por passagêiro
rê§erva'
Ã

""i"rÀ
;"ú;;

i*rd",

uma mesma
indêpendente da quantidade de diárias em

do
de saúdê ou de bagagens' por passageiro' independênte

d"

""gr,o"
tempo de duraçãodo seguro adquirido'
que serão utilizados para
excãio transporte rodoviário ê ferroviário
ioáã" o.
bem como os
"urviço",
podem se dá no âmbito nâcional oLr intêrnacional
vlagens prestados pela CONTRATADA não são
demais serviÇos correlatos
remunerados'
considerados transações, poÍanto, não serão
por cacla autorização' bilhete ou vouclrer
,ago pela ooNÍRATANTE
pagas por companhias
o ualá, áo""tiço adquirido' liquido de comissóes
n**0, acrescido do valor da Taxa por Transação' que sêrá calculado

;;;;. ;,*"r;.;"",

a

;;;;;;"";
;r;,;;;r;

ãur"r" úr""0"

utilizandô-se da seguinte fórmulâ:
rE + s (quando for o caso) + sc (se for o caso)' onde:
=lÉ Vâlor da Passagem Aérea;
VF = Valor da Fatura (valor a seÍ pago);VP =

vi

vc. ri-

à agência CONTMTADA; TT =
Vc = üuio. au Comissão paga pêla companhia aérea
Valor da Tâxa Por Transação;
Saúde e Bagagem
TE = Valor da Taxa de Émbarque;S = Seguro

sã= iàrulços correlatos (passagen-s rodoviárias

e

e

.- .
ferroviárias

no

âmbito

de hotéis no âmbito nacionale intêrnacional'
internacional, locação de veiculos,reserva
translados).
dêntÍe as ofertas
O valor do sêrviço sêrá aquele êscolhido pela CONTRATANTÉ
ofertaoo oelo Íespectivo píêslaoor do
Jr'"a"",*"t p",, u""""ooiu da licitdÇào e oÍornocronais)
pa'd o trecho' diá ra dia e
,""rusive com os descontos

.ãr,iã

".p"",*"
pe''odo ou du'acáo escolhidos'
l.orá,io.'tisca
será devolvida à CONTRATADA para as
tttatu ra que apresente incorreções
a nota
que trata o subitem anterior começará a fluir
devidas corleçóes. Nesse caso, o prazo de
corrigida'
a partir aa oatâ ae apresentação da notâ fiscal/Íatura
em caso de descun'rprimento
coNTRATADA,
à
Náo sera eretuaoo qualqLlêr pagamento
licitação
exigidas na
das condiçOes Oe nabilitaçáo ê qualificação
da execuÇáo do objeto ou se o mêsmo nao
antês
íveOaoa-a rêalizaÇão de pagamento
I
Íermo de Referência do êdital do
!"tir"t. ã" ,"-oo"á. as especificações do Anexo VIPRoC N" 04882152/2020
á,àgão Etetroni"o n' 2020001 1, Processos Administrativo
não tenha ÔoncÔrrido de
N.-ll"o au utl.*o o" pagamento, desde qúe a CONTRATADA e.nc?rsos molltrl::-a^
serão devidos pêla CoNTRATANTE
uüuãrorr.* pu*
"nlol
ano)' capitallzados diariamente em rêqlme
à",.ã norinut de 6% a a' (seis por cento ao
de iuros simples.
N x vP ondê: ÉM =
ir"l;; J;J encargos será calculado pela fórmula EM =
entíe a daia prevista para o
Én"rrso" .orutOriã" dêvidos; N = Números_ de dias
de oompensaçào Íinànceird =
paganento:

lx

;

paganento

e d do

6,g0616436; "

eietlvo

VP - ValoÍ oa pÍestaçàÔ

;;";;;r;;"1";

I 'noice
en alaso'

encontram-se ainda condicionados

à

apresentação dos sequintês

comprovantes:

aos Tr bLltos FedeÍais e à Divlda At va
Certidão Coniunta Negaiiva de Debltos relativos
s, CeÍtidáo Negalivâ de Debitos
da Llnião; Certidão Negativa de Débiios Estadua

'

. Or""ão do M"l,,
'i-st

ü,)

2gO, Centro, Arâcati'CE
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Municipais; Certificado de Regularidadê do FGTS - CRF; Certidão Negativa de Débiios
Trabalhistas - CNDT.
Toda a documentação exigida dêverá ser apreseniada em origlnal ou por qualquêr
procêsso de reprograÍla, autenticada por cartório competente ou por servidor da
Administração, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Caso a documentação
tenha sido emitida pêla intêrnet, só será aceita após a confirmação dê sua
autênticidade.
ULA.SÉTIMA_ DOS RECURSOS ORçAMENTÁRIOS

7.1. As

despesas decorrentes da

contratação serão proven entes

da

Dotação OrçamentáÍio n": 04 122 0035 2.146 Atv dades da Secretara de SegLrraaça
Cidâdã e Ordem Públca ClassiÍicação Econômica n' 3.3.90.39.00 Oulros Senr'r!os
de Terc Pessoê Juríd ca. Fonte de Recuros: 100í00000 - Recurso Ordinário.

SULAOITAVA- DO PRAZO

DE VI

NCIA E DE EXECUÇAO

de

a pârtr da sua

12(dozê) meses, contado
O prazo de vigência deste contrato é
celebração.
coniado
O prazo de execução dêstê contrato é de 12(doze) meses,
recebimento daOrdem de Serviço.

a partir do

Éste contrato poderá ser prorrogado e aterado tespectivamente, nos casos previstos
nos artigos 71 e 81 da Lei Federal n'13.303/2016 e no Regulamento lnterno de
Licitâçóês ê Contratos das empresas públicas e as sociedadês de economla n'risla e nas
demais normas legais.

c

ULA NONA- DA GARANTIÁ. CONTRATUAL

9.1. Parâ eíeilo da garantia contraiual será obsetuado o disposto no subilem 20.18.
do edta do pregão eletrôn co n' Prêqão Eletrônico n' 2020001'1, Processos
Administrâtivo VIPROC Na 04882 15212020.
CLÁUSULA DÉCIMA

_

DA EXECUCÃO E DO

RECEBIÍVIEi.ITO

'

Quanto à execuçáo:

O objeto contratual deverá ser executado em conÍonnidade com as

especificaÇóes
pÍazo
de 06 (seis) horas
estabe ec das no Anexo I Termo de ReÍerência do edital, no
contado a partiÍ do receb rnento da order. de seTviço ou nstrumento hábil. Nos casos
excepc onais de requisições urgentes, o objeto deveaá ser execulado no prazo máx!mo
de uma horê.
Os atrasos ocas onados por motivo dê forÇa maior ou caso fortuito, dêsde que
justificados âté 30 (tr nla)minutos antes do término do prazo de entrega, e acêitos pe a
CONTRATANTE, não serão considerados como nadimplemento coniratua.
QLranto ao recebimento:
PROVISORIA,\,1ENTE, medlanle recbo para efeito de posterior vêrfcaÇão da
conformidade do obleto contratual com as especif caÇões, devendo ser fetto por pessoa
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DÉFlNlTlvAl\lENTE, sendo êxped do termo de Íeceb mento definiiivo, após verificaÇáo
da qua dade e da quantidadê do obleto, celtificando-se de que todâs as condiÇões
estabelecidas forarn atendidas e, consequente aceitaÇão das noias fiscais pelo gestor
cla contrataçáo, devendo haver releiÇão no caso de desconíonnldade

Executar o objeto em conformidade com as condiçõês deste instrumênto
Mântêr durante toda a execução contratual, em compâtib lidade com as obrigações
assumidas, todas as condiçôes de habilitaÇâo e qualf cação exigidas na licitação.

Responsabllizar-se pelos danos causados diretaÍnente à CONTRATANTE ou a
têrcê ros, decorrentes da sua culpa oll dolo, quando da execução do objeto, não
-cLÁusuLADÉct!/lApRlt\IEtRA-DASoBRIGAÇÕESDACoNTRATADA
podêndo ser arguido para efeito de êxclusão ou redução de sua responsâbilidadê o
fato da CONTRATANTE p.ocedêr à fiscallzação ou acompanhar a êxecução contratua Responder por todas as despesas dirêtas e indiÍelas quê incidam ou vênham a incidir
sobÍe â êxêcuÇão contratual, inclusive as obrigações relativâs a salários, previdência
social, impostos, encâagos soclais e ouhâs providências, respondendo obrlgatoriarnênlê
pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e
legislação correlata, aplicávêis ao pessoa empregado na execuÇão contratual.
Prestar lmediatamente as informações e os esclarêcimenlos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarêm êm indagaçôes dê caráler
técnico, hipótesê em que serão re§pondidas no prazo dê 24 (vinte e quatro)horas
Refazer o objêto contratual quê comprovadamêntê apresente condições de defeito ou
em dêsconformidade com as especificaçóes deste termô, no prazo íixado pelo(s)
órgão(s)/entidadê(s) participante(s) do SRP (Slstema dê Rêgistro de PrêÇos), contâdo
dâ slra notificação.

Curnprir, quando for o caso, as condiçõês dê garantia do objeto, responsabilizando-se
pelo pêrÍodo oferecido em sua proposta, ôbsêrvando o prazo mínimo exigido pela
Administração.
ProvdenciaÍ a substituição de qualqueÍ profissional envolvido na execuçáo do obleto
contralual cula condula sela considerada indeseláve pela fisca zação da
CONTRATANTE,

Responsabilizar se ntcgra mente pela obsorvâncla do d sposit vo no titu o ll, capítu o V,
da CLT. e dema snoÍmas do N4Lnistéro do TrabaLho reaiivosaseguranÇâeamedicina
do trabalho, bem como a LegislaÇão coÍe ata em vigor a ser exig da.
GarantT a manutenÇáo de cópias de segLlrança .los dados referentes ao serviço
pí-âslado a Prefeitura de Aracât ceará.
Senrpre que ÍoT necessáro passar aguma nformaÇâo para a Secrelaria respectlva
âtrâvés de meio eleltônico, ut izar soÍtware ivre consutando incalmenle a Secretâriâ
r-ospect va qual feÍânlenta deve ser ut lizada.
Ressarclr a CONTRATANIE, os vâ oTes pagos dos seTV Ços emltldos ê náo Lrtilizados,
deduzidos os valores reíerente às mu tâs cobradas pelas companhlas aéreas.
CapactaÍ os usuáros do slstema, por rôeo de trelnamentos, vsaôdo alcarlÇar a
operac onalizaÇão clo mesmo sem ônus paTa os óÍgãos e entidades participântes,
seanpTe que necessáTio.
Apoiar a respecilva sêcTetaTia na negocação e ass natura de acordos corporat vos
esDecífcos com cada DTovedor de seTvi
Av. Dragão do Mat 230, Centro, Aracati-CE- Brasil CEPr 62800_000
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@ffi
interesse da CONTRATANTE assinando o mesmo tambér(,l ôomo PaÍ1e lnter\reniente
Dsponbllizar serviço de pantão 24 \v r\le e quatro) horas, possibiltando a êíetlva
soluÇão para eventlrais pTob emas decoraentes da prestação de sêrviÇos, bem comÔ .lâr
suporte a atend mentos emergenc ais que extrapolem os dias/horár os detenninados.
Cancelâr os bilhetes emtdos, desde qlle solctados pela CONTRATANTE ern tempo
hábit.

Repassar a CONTMTANTE o va or de todas as com ssões quê he são pagas pelas
companhias aéreas, re ât vas ao fornecimento das passagens aereas devendo
uo rprovdr ooL rr nô'llalrertê o nonrrrlê oêsso: cJrri '5õês.
Por exemplor supondo se que a CONTRATADA receba com ssão de B% (oito por cento)
da companhia aérea e ernita um bllhete no valor de R$ '1.000,00 (mi reals) A
CONTRATADA fica obr gacia a Tepassar o va orda comissão, no caso R$ 80,00 (o tenta
rea s). Neste caso o valor a ser cobrado pela ernissão do bilhete sêrá de R$ 920,00
(novecenios e vnte reais), o qua seTá acrêscido do vâor da taxa por transação,
eslabe êc da no contrato
Fazer apresentaçáo sirnuladâ do sistema inÍormatizado, â fim de ser validâdo por
cornissão especia mente designada pela Adm nistração dê respectiva secTetara para
esse í m, no prazo Ínáx mo de 05 (ciôco) d as corridos após a assinatura do contraio, no
oca e horário nd cado pe a respectiva secrêtarla
A apresentação do sisteana de que irata o sllbitem anteror deverá âbranger todos os
ÍermÔ de
proced mentos e Íuncionalidades operaconais exigldos no Anexo I
Reíerência, do Edital
Dlsponlbilzar ao alrtorizador de Vragens da respect va secrelalia um Gerador de
Relatór os, em p ani ha te a ou impresso e em plani ha e etrôn ca, permlt ndo formatar o
relatóro de sua opÇão, pelo perÍodo e usuáro, autorizador, centTo de cllsto ou
CONTRATANTE que ass m desejar, bem corno gerador de relatório com as princlpa s
informaÇõês e íitros deselados peo usuáro pâra vlsua zação, mpressão ou ârqu vo
magnético, escolhendo a opção de texto, p ani ha ou pdf
Dispon bilzar aos usuáÍios autorizados por senha conÍolada pe o Geslor de V agens da
respectiva secretaria a emissáo dos seguintes relatórios, com 'layaut" àPta,Vado
previamente pe a respectiva secTetarla:
Relatório de Acompanhamento Financeiro por órgáo/ent dade, contendo o númeIo da
fatura, data da emssão dos b hetes, nome dos passageiÍos e companha aéíea e
dernais serviÇos coÍelatos.
Re atórlo por companhiâ aérea nd viduaL e geral, com apÍesentaÇóes gráf cas.
Relatór o anaLilico contendor dala da emlssão dê passagem, norlle da companhia aé ea
tÍecho, melhor tarifa, tariía escolhida, taxa de embârqllc, va or líqu do e o percentLral dc
econom a entre a me hor tarifa e a taÍifâ escolhida
Plâniha de acompanhamento total das compras mensais poT órgão/entidade,
acumJlando vêlôÍÊs rl'd d"(d do'elâlo10.
Planilha de acompanhamenlo mensal informando o quanto a PreÍeitLlra de Aracat
Cêará comprou, pagou e o déb to do mês, se houver
Opêrar com as companhias aéreas quê atuarrl Íegu armente nos mercados regona,
nacjonal e com as princpais compênhas interôacionais, com hotéls, ocadoras
transportadoras tearestres e ferroviárias, seguradores e d-^mais prestadores de serviços
coÍelatos ao objeto deste contrato.
Efetuar a entrega de passagens aereas rodovlárias e ferroviáras em prazo máximo de
Av. Dragâo do Mar,230, Centro, Aracati-CE- Brâ§ilCEP;62800-000
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02 (cluas) horas cor dâs, contêdo do horár o em que ocorreu a solicitação do serviço ou
sua disponibilizaÇão via voucher e etrônico no mesmo pÍazo;
Dsponiblizar nos termosdê Lei n0 15.854 de 24109/2015, vagas de empregos a presos
em regime serniaberto, abedo, em vramentos condiconais e egressos do sistema
prisonal ê aos jovens do sisteÍna socioeducatvo entre 16 ê 1B anos, que esteiam
cumprndo nredi.la de semilberdade. Caso a execução contralua não necessite, ou
necessite de 5 (c nco) ou menos tTaba hadores, a Teserva de vagas será íacultatlva.
Encaminhar mensalmente Íespect varnenle à C SPE/SAP e à SPS, a folha de
freqLrenc a clos presose egressos e/ou iovens do slsternâ soc educativo, contemplados
com a reserva de vagas. Caso a contrataÇão não êslela obigada a dispof b lizar vagas
nos termos da Lei n" 15.854, de 2410912015 ficará dispensada do envio da Íoha de
lrequênciâ.
Dlsponbilzar êquipe técnicâ especaista que tenha conheciÍnento acerca da rede
hote eira de todo o terrtório nacionai
D spor, dLrrante a viqência do Contrato, de estrutllra técnico-operacional no Estado do
Ceará, preferencialmente na Capita ou na Regiáo l\,4etropo ltana, para atendirnento da
CONTRAÍANTE. Caso a CONÍRATADA não dsponha de ia eskutura, deverá
d spon biizar a mesma deftro de um prazo máximo de 30 (tr nta) dias contados dâ data
de ass Ítâturâ do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA_ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Solicitar a êxêcuÇão do objeto

à CoNTRATADA através da emissão de ordem de

Serviço-

Proporcionar

à

CONTRATADA

todas as condiçóês necessárias ao

pleno

cumprimênto dasobrigaçóes dêcorrentes do objêto contratual, consoantê estabelece a
Lêi Federal na 13.303/2016.

Fiscalizar a êxêcução do ob]êto contratuai, atrâvés de sua unidâdê competente,
podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTMTADA, que atênderá ou
justificará de imediâto.
Notificar a CONTMTADA dê qualquer irregularidade decorrenie da execução do objeio
contratual.

Éfêtuar os pagamentos devidos à CONTMTADA nas condiÇões estabelecidas nêstê
Têrmo.
Aplicar as penalidades previstas êm lei e neste instrumento.
Solicitar junto à CONTRATADA por mêio de ofício, o rêembolso de valores pagos
relativos a bilhetesemitldos e não utilizados.
Sol citar em tempo hábil o cancêlamento de bilhêtês êmitidos, que não sêrão utilizados.

c

sula oÉcrruÃirncEIRA -

DA

FtscaltzAÇÃo

13.'1. A execução contratual será acompanhada e fisca zada poÍ um gestor e um fiscaL

especialmente designados para êstê fim pela CÔNTRATANTE, de acoTdo com o
êsiab-a!êcido no art. 67. da Lei Fêderal n" 8.666/1993, doravante denominado
simplêsmente de GESTOR.

õlÁusule oÉcttvtl eUARTA-

DAS sANçÕEs ADMINISTRATIvAS
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garantirla â
Pela inexecução total ou parcal do contrato a CONÍRATANTE poderá'
prévia defesa, aplcar a contratada, nos terÍnos do aÍt' 83 da Lei n" 13303/2016' as
seguintes penalidades:
Adveriênciâ
I\,4ultas, estipuladas na forma a seguir:
por dla de atraso' alé
l\4lr ta de 0,2% (dols décimos por cento) do valor deste contrato,
para apresentação
prazo
íixado
o máximode 5% (c nco por cento) pela nobsewânc a do
da garantla.
execução do obieto
I\,4ulta d ária de 0,3% (três décifiros por cento), no caso de atraso na
contratualaié o 30" (trgésano) clla, sobre o valor da ordêm de serviço oLl instrrrmênto
equ va ente.

dária de 0,5% (cinco décmos por cento) no caso de atraso na execuÇão do
objeto contratual superlor a 30 (trinia) d as, sobTe o valoT da ordem de serviço ou
que
nstrumenio equ valente, ate o lfirlte do percentual fixâdo na alinea e" hlpótese
â
aplicaÇáo
exclui
pode resultar na rescisáo da avenÇa A aplcação da presente rnulta
N,4ulta

da multa prevista na alinea anierior'
de serviço oLl
I\4ulta diária de 0,5% (cnco décmo por cento) sobre o vaoÍ da ordem
inskumento equivalenie, em caso de clesoumprimento das dernais cLáusulâs contratuais'
déncià
elêvada para 0,65% (sessenta e cinco centéslrnos por cento) em caso de relnc
no caso de desistência da
N/lu ta de 20% (vlnte por cento) sobre o vaor deste contrato
inc[rs ve
execuÇão do oblelo ou rescisáo contratllal não raotivadâ pe a CÔNÍRATANTE
o cancelamento do registro de preÇo.
com a
Suspensão iemporária de participação ern licitaÇáo e mpedimento de contÍatar
entidade sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos
A CONTRAÍANTE clará publc dade dâ sanÇáo adrninlstratlva para registro no Ca'lâstro
de Fornecedores do Estado.
A multa a que porvenlura a contÍataala cleT causa será descontada da gaÍanlia conirairrâ
de cobranÇa e
oLt, nasua ausência, inslrficiêncla ou de comum acordo, nos documentos
pagamento pea execução do conÍato reseryando-se a contralante o dirêito de utllizâr'
se necessário. outro meio adequado à liqu dação do débito'
stentes'
Se não for possíve o pagamento dâ muLla por me o de desconios dos créditos ex
se
â contrâtâala recolherá â multâ poI meio de depósito bâncárlÔ em norne da contÍalanle'

n.oo lzer -eíd -obrdodÊrr p'oLê)soo.ê\,' ..;o.
Quando âs multas ap icaclas não cobrirem os prellrizos causados à CONTRATANÍE'
poderá ser exig da inden zação sllplernentar, conslderando a multa coÍlro o n'rÍnimo de
ndenização.
corn a
A sançáo prev sta no subitem 14.1 3 acima, poderá ser apLcada cumulallvamente
sanÇão de multa.
nafÔrma
Nenhuma sanÇão será aplicada sem gaaânta da ampla defesa e contraditóro
da lei.

A contralada deve obsêrvar e Íazef obseÍvar, por seus fornecedores e subcontratados,
processo de
se admitida subcontrêtaÇão, o mais alto padrão de éticâ clurante todo o
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cláusula, deíinem se as seguintes práticas:

"prática corrupla": oferecer, daT receber ou solclar, d reta ou ndiaetamente, quâ quer
vantagem com o objetivo de nfLrenciar a ação de servdoÍ públco no processo de
I c taÇão olr r'ra execllÇâo de contrato;
'prática ÍlaUClLr enta : a ía s f cação ou om ssão dos fatos, com o obletivo de influenciar o
processo de icitaÇão ou de execução de contrato;
"prát ca ôonuiada': esquematzâr ou estabelecer um acoTdo entre dols oLr mâs
lciantes, corn ou sem o conheciraefto de representantes ou prepostos do órgão
licitaclor, visando estabelecer preços em níveis artÍic ais e não_competltlvos;
,prática coercitiva": causar dano oLl ameaçar causar dano, dretâ ou ifdiretarnente às
pessoas olr sLra propriedâde visândo infuencar sua parlicpação em Llrn processo
licitatório ou aÍetar a execuçâo do contrato.
'prática obstrut va":

destruir, Íalsficar, alterar ou ocLlLlar provas em inspeções ou fazer dec araÇões fasas
aos repTesentantes do organismo financeiro mu tilateÍa, com o obietivo de mpedir
materialmente a apuTaÇáo de alegaÇões de prátlca prevista nesta cláusula'
atos cuja intenção seia impedir materiaiÍnente o exercicio do dlrelto de o orgânismo
financeiro multilateral promover lnspeção.
Na hipótese de financlamento, parc a ou integral, por organisano flnanceiro muli laiera ,
medante adiantamenlo oLl reembo so, este organismo impoÍá sanção sobre urna
êmpTesa ou pessoa física, para a outorga de contratos linanciados pe o organismo se,
em qualquer momento, constatar o envo v mento da empresa, dlretamente ou por r'e o

práticas corruptas, fraudulenias, con u adas, coeTc t vas ou
obstrutivas ao paúicipar da citaÇão ou da execLrÇáo um contrato Íinanciado peo

de um agenie, em
orgânismo.

Considerando os propósitos dos itens acin-la a contratada deverá concordal e atrlÔrlzar
que, na h pótêse de o ôontrato vir a ser fnanôado, ern parte ou ntegralmente, por
organismo íinance ro multllatera , mediante ad antan-lento ou reembo so peranitiÍá que o
organismo f nance ro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspec Ônâr o
local de exec!Çáo do contraio e todos os documentos e registros relaclonâílos à
licitaçãoe à execuÇão do conirato.
A coniralante, garantida a prévia deíesa, âpllcará as sanções adminisiraÍivas
pertinentes, prev stas nâ Lei n" 8.666, de 21 de lunho de 1993, se cornprovar o
envolvimento de representante dâ en'rpresa ou da pessoa fís ca contratada em práilcâs

corrlrptas, Íraudulentâs, conluadas ou coerctvas, no decÔTTer da citaÇão ou na
execução clo contrato financ ado por organisÍno finance To mu l lalera , sem preiuízo 'las
r^r
demd,. t, eotods od1, n' rúéliv'd. .,midi'e,

c

SULA D

MA

SEXTA- DA RESCISAO CONTRATUAL

parcal cleste contrâto e a ocorrência de quaisquer dos moilvos
constantes no ad. 78 dê Lel F'edera nÔ 8.666/1993 será causa para sua rescisào na

A

inexecLrÇão total ou

forma do art. 79, com as consequênc as previslas no âd. 80, do mesmo d ploma legal
Este contrato poclerá sêÍ rescindido a qua quer tempo pela CONTRATANTE, rnêdiânte
avso prévo de no mínimo 30 (trnta) dlas, nos casos das rêscisões decorrenlês de
intêresse públco de alta relevância e amplo conhec mento desde qLle justilcado, sem
ue ca ba à CONTRATADA direito à ndenzaÇáodequalquerespéce.
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questôês
17.1. Fica elêito o Íoro do município da CONTRATANTE para dirimir quaisquer
da execução dêstê contrato, que não puderem ser resolvida§ na êsfêra

decorrentes
administrativâ.

pêla
E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que está visado
Assessoria JurÍdica da CONÍMTANÍE, e do qual se extraíram 3 (três) vias de igual
teor e forma, para un'r só efeiio, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vão
assinadâs pelos rêpresentantes das partes e pelas têstemunhas abaixo-

Aracati

-

Cêârá. 25 dê maio de 2421.
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