ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA
CNPJ 08.182.313/0001-10
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018
PROCESSO Nº 1.440/2018

CONTRATO ADMINISTRATIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE “VEICULO DE PASSEIO (05 PESSOAS) –
TRANSPORTE DE EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA
DE
SAÚDE
DO
MUNICÍPIO
DE
LAGOA
NOVA/RN”.
UTILIZANDO
(SALDO
REMANESCENTES) DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
007/2017 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
1.187/2017, CONFORME CONVENIO/PROPOSTA
Nº
11415.626000/1160-01,
EFETIVADO
JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DE
ACORDO COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES
NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DO
EDITAL REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº
006/2018-PMLN,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA NOVA/RN, E A EMPRESA ARTHA
EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI
–
EPP
–
CNPJ
Nº
28.515.824/0001-13.
O MUNICÍPIO DE LAGOA NOVA/RN, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA/RN, SITUADO NA AV. DR.
SILVIO BEZERRA DE MELO Nº 363, CENTRO, CEP: 59.390-000, LAGOA
NOVA/RN, COM OBEDIÊNCIA LEI FEDERAL Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE
2002, DECRETO 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013 E PELOS DECRETOS
MUNICIPAIS Nº 331/09 E 425/14, LEI COMPLEMENTAR 123/06 E 147/2014,
SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU PREFEITO
LUCIANO SILVA SANTOS, BRASILEIRO, CASADO, PORTADOR DO RG Nº 2.283.014
SSP/RN E DO CPF: 854.431.154-72, RESIDENTE E DOMICILIADO A RUA TOMAZ
SILVEIRA, 703 – CENTRO – LAGOA NOVA/RN, DORAVANTE DENOMINADO
CONTRATANTE, e a empresa ARTHA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES EIRELI – EPP – CNPJ Nº 28.515.824/0001-13, doravante denominada
CONTRATADA, e tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade
PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2018, e os demais termos da Licitação,
objeto do PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.440/2018, em observância ao
disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei de Nº 10.520,
de 17 de julho de 2002, no Decreto Nº 3.555, de 08 agosto de 2000, e
demais normas que regem a espécie, resolvem celebrar o presente
Contrato, na forma e condições estabelecidas nas Cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objetivo: AQUISIÇÃO DE “VEICULO DE
PASSEIO (05 PESSOAS) – TRANSPORTE DE EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DE
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SAÚDE
DO
MUNICÍPIO
DE
LAGOA
NOVA/RN”.
UTILIZANDO
(SALDO
REMANESCENTES)
DO
PREGÃO
ELETRÔNICO
Nº
007/2017
–
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Nº
1.187/2017,
CONFORME
CONVENIO/PROPOSTA
Nº
11415.626000/1160-01, EFETIVADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
PARÁGRAFO ÚNICO – Constituem partes integrantes do presente Contrato
o Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2018-PMLN e seus Anexos, a
Proposta da Contratada e demais peças que constituem o PROCESSO Nº
1.440/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
a) Entregar na Prefeitura Municipal de Lagoa Nova, logo quando
solicitado, os produto relacionados ITENS: 01 - VEICULO DE PASSEIO
0KM ANO/MODELO: 2018/2018 NO MINIMO: ESPECIFICAÇÃO: MOTORIZAÇÃO 1.0 A
1.3 NO MÍNIMO; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BIOCOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO:
HIDRÁULICA / ELÉTRICA; AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO; 04 PORTAS;
CAMBIO MANUAL; CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS; FREIOS ABS; AIRBAG DUPLO;
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 2.370MM, COR BRANCO. “O VEÍCULO
DEVERÁ SER ENTREGUE JÁ EMPLACADO À PREFEITURA MUNICIAPL DE LAGOA
NOVA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA NOVA/RN. A COMBINAR COM
ADMINISTRAÇÃO” do Anexo I, do Edital de Licitação, em excelentes
condições de uso, sendo o seu o valor total depois de terminada a
etapa de lances verbais; R$ 40.899,00 (QUARENTA MIL OITOCENTOS E
OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS);
b) Substituir o produto que porventura não estejam em condições de
uso normal ou estejam em condições inferiores à qualidade prometida
no Edital, às suas expensas, e sob pena de aplicação de sanções
cabíveis, desde que solicitado pelo responsável pelo recebimento;
c) Substituição do produto ocorrerá sempre que este apresente vícios
de qualidade, mau funcionamento ou funcionamento irregular,
d) Não será permitida, em nenhuma hipótese, a transferência a
terceiros, no todo ou em parte, das obrigações assumidas na licitação
e assinadas no contrato;
e) Cumprir rigorosamente
Legislações
Federais
e
fiscalizadores.

as Leis,
Estaduais

Instruções, Normas e
e
orientações
dos

demais
órgãos

f) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigações assumidas, encargos sociais, impostos,
exames médicos dos seus empregados, além das decorrentes do
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cumprimento das obrigações trabalhistas,
qualquer ônus ao Município de Lagoa Nova;

taxas,

impostos,

sem

g)
Responsabilizar-se
pelos
danos
causados
diretamente
à
Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo dos seus
empregados e preposto.
h) Manter compatibilidade com as obrigações assumidas e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração durante
todo o período de vigência do Contrato;
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições assumidas por
ocasião da assinatura do Contrato;
b) Informar com antecedência a quantidade do produto a ser adquirido
e entregue;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, o produto entregue em desacordo com
as obrigações assumidas pela Contratada.
d) Comunicar à Contratada, por escrito, eventuais anormalidades de
qualquer
espécie,
prestando
os
esclarecimentos
necessários,
determinando prazo para a correção das falhas;
e) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas;
f) Designar servidor para acompanhar a fiel execução do Contrato, em
cumprimento ao disposto no Artigo 67, da Lei Nº 8.666/93.
3.2. GESTOR DO CONTRATO:
3.2.1. O gestor do contrato será designado por meio de Portaria
expedida pelo Gabinete do Prefeito.
3.2.2. O gestor do contrato formalmente designado, no exercício de
seu mister, deverá observar, no mínimo, as seguintes determinações:
a) Adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do
ajuste, tendo por parâmetro os resultados previstos neste Termo e
no contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a sua
competência
deverão
ser
encaminhadas,
de
imediato,
a
seus
superiores para a adoção das medidas pertinentes, que tomará as
providências para que se aplique as sanções previstas na lei e no
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contrato, sob pena de responsabilidade
causados por sua omissão;

solidária

pelos

danos

b) Abrir pasta específica, preferencialmente em meio eletrônico,
para fiscalização e acompanhamento do contrato a fim de facilitar o
arquivamento dos documentos exigidos para esse fim;
c) Alimentar o Sistema de Gestão Contratual, ou equivalente,
relativo
ao
acompanhamento
e
fiscalização
do
contrato,
especialmente, as ocorrências identificadas no exercício do seu
mister;
d) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e solicitar à autoridade superior imediata, sempre
que
necessário,
as
medidas
necessárias
à
não
solução
de
continuidade da prestação do serviço;
e) Anotar em livro de ocorrências ou em meio eletrônico que o
substitua, todas as ocorrências relacionadas com a execução do
contrato, determinando o que for necessário à regularização das
faltas ou defeitos observados;
f) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem
cronológica, observando para que o valor do contrato não seja
ultrapassado;
g) Ao constatar a necessidade de acréscimo, deve ser elaborado PAD
–
Pedido
de
Autorização
de
Despesa
para
verificação
da
disponibilidade orçamentária e autorização prévia;
h) Comunicar à unidade técnica, formalmente, e em tempo hábil,
irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos
prévios com a contratada;
i) Solicitar à unidade competente esclarecimentos
relativas ao contrato sob sua responsabilidade;

de

dúvidas

j) Informar à unidade de programação orçamentária e financeira, até
10 de dezembro de cada ano, as obrigações financeiras não
liquidadas
no
exercício,
visando
à
obtenção
de
reforço,
cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de restos
a pagar;
k) Manter sob sua guarda arquivos de cópias, preferencialmente em
meio digitalizado, do Contrato em vigor e suas alterações, do
respectivo Termo de Referência, bem assim dos demais documentos
imprescindíveis ao bom desempenho do seu mister;
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l) Confrontar os preços e quantidades constantes da nota fiscal com
os estabelecidos no contrato;
m) Fiscalizar o cumprimento das metas previamente estabelecidas
neste Termo de Referência, devendo comunicar à empresa por escrito
o descumprimento das mesmas;
n) Comunicar à Administração o descumprimento dos prazos e metas
previamente estabelecidos, para efeito de glosa e aplicação de
penalidade, se for o caso.
CLÁUSULA QUARTA – DOS QUANTITATIVOS SOLICITADOS:
4.1. O Município designará, com antecedência mínima de 10 dias, os
quantitativos a serem entregues pela contratada, devendo haver plena
disponibilidade no fornecimento e na existência do produto em seus
estoques.
CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA.
5.1. O OBJETO DESTA LICITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE
5.1.2. A entrega será em até 30 (TRINTA) dias, contados do
recebimento da requisição de compra, salvo se houver pedido formal
de
prorrogação
deste,
devidamente
justificado
pela
licitante/contratada e acatado por esta Secretaria;
5.2. A entrega deverá ser feita nas dependências da Prefeitura
Municipal de LAGOA NOVA/RN, sito a Avenida Dr. SILVIO BEZERRA DE
MELO, 363 - CENTRO - CEP: 59390-000 - LAGOA NOVA /RN, de segunda a
sexta feira no horário de funcionamento normal do órgão, ou seja, das
07:00 as 12:00 horas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O recebimento se efetivará nos seguintes termos.
5.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior
conformidade do produto com a especificação.
5.2.2.
Definitivamente,
quantidade
do
produto
competente.

verificação

após
a
verificação
da
e
consequente
aceitação

da

qualidade
e
pelo
setor

5.3. A contratada obriga-se a fornecer o produto a que se refere este
Pregão de acordo estritamente com as especificações descritas no
Objeto, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição do
produto quando constatado não estar em conformidade com as referidas
especificações.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Recebido o produto, se a qualquer tempo durante a
sua utilização normal, vier a se constatar discrepância com as
especificações, proceder-se-á à imediata substituição do mesmo.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões, até 25% (vinte e
cinco por cento), do valor inicial do contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS E DO REAJUSTE DE PREÇOS
6.1. Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento,
contados do recebimento definitivo dos produtos, após a apresentação
da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea a,
combinado com o art. 73, inciso II, alínea b, da Lei Nº 8.666/93,
através de cheque nominal, no momento oportuno, e concluído o
processo para solução do débito de responsabilidade deste desta
Prefeitura Municipal.
6.2. Não haverá reajuste de preços durante o período de doze meses
exceto nas hipóteses, expressamente, previstas no Art. 65 da Lei
Federal Nº 8.666/93, de forma a manter e assegurar o equilíbrio
econômico financeiro do contrato ou instrumento equivalente a ser
celebrado, em consonância com os termos e condições.
§ 1º Independentemente de solicitação, a Administração poderá
convocar a contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o
mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na
proposta.
§ 2º As alterações decorrentes
publicadas na Imprensa Oficial.

da

revisão

do

contrato

serão

6.3. Nestes preços estão incluídos todas as despesas que, direta ou
indiretamente, decorram da execução deste Contrato, inclusive custos
com pessoal, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
administração, tributos, emolumentos e contribuições de qualquer
natureza
CLÁUSULA SÉTIMA - SANÇÕES
7.1. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços
objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. 86, da Lei
nº 8666/93.
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7.1.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que
a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, e
poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com
as multas previstas.
7.2. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a
Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções
administrativas, nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de
até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Prefeitura Municipal de Lagoa Nova/RN, por prazo não
superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem
justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de
Lagoa Nova/RN, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a
penalidade (05 (cinco) anos);
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei
8.666/93, c/c art. 7º da Lei nº 10.520/02 e art. 14 do Decreto
3.555/00.
7.3. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a
Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do
mesmo prazo.
7.4. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Lagoa Nova
as sanções administrativas previstas no ITEM 7.2, c, d, deste edital,
inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
8.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta dos
recursos do Orçamento Geral do Município, conforme descrito abaixo:
10.001 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 2061 – MANUTENÇÃO DO BLOCO ATENÇÃO
BÁSICA – PAB-FIXO. 44.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
CLÁUSULA NONA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
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9.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, no montante de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com os
parágrafos primeiro e segundo do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO.
10.1. A execução deste Contrato será acompanhada e fiscalizada por
representante, designado pela Administração Municipal, nos termos do
Artigo 67 da Lei Nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA
INCORPORAÇÃO.

PRIMEIRA

–

DA

SUBCONTRAÇÃO,

FUSÃO,

CISÃO

OU

11.1. A Contratada não poderá subcontratar ceder ou transferir, total
ou em parte, o objeto deste Contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO – A fusão, cisão ou incorporação só será admitida,
com o consentimento prévio e por escrito da Contratante, e desde que
não afetem a boa execução do Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
12.1. O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data
de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O prazo mencionado no subitem anterior poderá
ser prorrogado por igual e sucessivo período, a critério da
Administração, nos termos e condições permitidos pela legislação
vigente. (Art. 57, Inc. II da Lei Nº 8.666/93)
PARÁGRAFO SEGUNDO - As prorrogações de prazo de vigência serão
formalizadas mediante celebração dos respectivos termos de aditamento
ao contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei federal Nº
8.666/1993.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A não prorrogação do prazo de vigência
contratual por conveniência da Administração não gerará à contratada
direito a qualquer espécie de indenização.
PARÁGRAFO QUARTO - Não obstante o prazo estipulado nesta cláusula, à
vigência contratual no exercício subsequente ao da assinatura do
contrato estará sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na
existência de recursos aprovados nas respectivas Leis Orçamentárias
de cada exercício, para atender as respectivas despesas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
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13.1. A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua
rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto
nos Artigos 77 a 80 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores.
13.2. SÃO MOTIVOS PARA RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO:
I - O não cumprimento
projetos ou prazos;

de

Cláusulas

II
O
cumprimento
irregular
especificações, projetos e prazos;

contratuais,
de

Cláusulas

especificações,
contratuais,

III - A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a
comprovar a impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos
estipulados;
IV - O atraso injustificado na entrega dos produtos;
V - A paralisação da entrega dos serviços sem justa causa e prévia
comunicação à Administração;
VI - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial,
bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas no Edital e no
Contrato;
VII - O desatendimento das determinações regulares da autoridade
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as
de seus superiores;
VIII - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na
forma do § 1º do Artigo 67 da Lei Nº 8.666/93;
IX - A decretação de falência;
X - A dissolução da sociedade;
XI - A alteração social ou a modificação da finalidade
estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato;

ou

da

XII - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da
esfera administrativa a que está subordinado o Contratante e exaradas
no processo administrativo a que se refere o Contrato;
XIII - A supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou
compras, acarretando modificação do valor inicial do Contrato além do
limite permitido no § 1º do Artigo 65 da Lei Nº 8.666/93;
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XIV A
suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurada Contratado nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
XV - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos
pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
XVI - A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
no projeto;
XVII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
XVIII – Descumprimento do disposto no Inciso V do Artigo 27 da Lei Nº
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A rescisão deste Contrato poderá ser:
I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos
casos enumerados nos Incisos I a XII e XVII desta Cláusula.
II – Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no
processo
da
licitação,
desde
que
haja
conveniência
para
a
Administração;
III – Judicial, nos termos da legislação.
PARÁGRAFO TERCEIRO – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.
PARÁGRAFO QUARTO – Quando a rescisão ocorrer com base nos Incisos XII
a XVII do Artigo anterior, sem que haja culpa da Contratada, será
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esta ressarcida dos prejuízos
sofrido, tendo ainda direito a:
I - Pagamentos
rescisão;

devidos

pela

regularmente
execução

do

comprovados
Contrato

até

que
a

houver

data

da

II - Pagamento do custo da desmobilização.
PARÁGRAFO QUINTO – Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do
Contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente
por igual tempo.
PARÁGRAFO SEXTO – A rescisão por descumprimento das cláusulas
contratuais acarretará a retenção dos créditos decorrentes deste
Contrato, até o limite dos prejuízos causados à Contratante, além das
sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1. Da penalidade aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a
sanção, ficando sobrestada à mesma até o julgamento do pleito.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS
15.1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos,
serão regulados pelas Cláusulas contratuais e pelos preceitos de
Direito Público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e das disposições do Direito Privado, na
forma do Artigo 54, da Lei Nº 8.666/93, combinado com o Inciso XII,
do Artigo 55, do mesmo diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS QUESTÕES DIVERSAS
16.1. O presente contrato fica vinculado aos dispositivos da Lei Nº
10.520/02, aplicando-se também, subsidiariamente, no que couber a Lei
n. 8.666/93, de 21/06/93 e suas posteriores alterações, além da
legislação administrativa pertinente.
16.1.1. A CONTRATADA reconhece, para todos os efeitos, a vinculação
deste contrato ao Edital de PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2018-PMLN.
16.1.2. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução
deste contrato, em compatibilidade das obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DA PUBLICAÇÃO
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17.1. A Contratante
extrato, no Diário
Oficial da União Artigo 61, da Lei Nº

providenciará a publicação deste Contrato, por
Oficial dos Municípios – FEMURN e ou Diário
DOU, conforme determina o Parágrafo Único, do
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
18.1. As partes elegem o foro de Currais Novos – Rio Grande do Norte,
com exclusão de qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento deste instrumento, renunciando a qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
18.2. E, por estarem assim justas e acertadas, foi digitado o
presente Contrato em 02 (três) vias de igual teor, para um só efeito,
sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, vai
pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

LAGOA NOVA/RN 18 DE JUNHO DE 2018.

ARTHA EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E LOCAÇÕES - EIRELI – EPP
CNPJ Nº 28.515.824/0001-13
CONTRATADA

LUCIANO SILVA SANTOS
CONTRATANTE
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