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CONTRATO N° GM-PP005/21D
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM A EMPRESA
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS
LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:
O Município de Monseiihc;i''Ilábosa, 'pessoa 'jurídica de direito público interno, com sede na Praça 7 de
setembro, n° 15, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 30.276.294/0001-40 neste ato representado pelo(a)
Ordenador(a) de Despesas - da Secretaria de EDUCAÇÃO, Sr(a). Marcos Martins de Pinho doravante
denominado de
e, do outro lado, a empresa SOUZA COMERCIO DE PE:MOLE° E
SERVICOS LTDA, com endergOriaM.ptinteS„V0, 2..250, bairro Dinisio Tores, em Fortaleza; Estado do
Ceará, inscrita no
s6b 6741044x4.D.U10.01,,dU:'rè-pkéSi!nt0a por Manoel Anselmo de Souza Júnior,
CPF
026.930.694-32, ao firiá assItOo, doravante dentgrihiada
CONTRATADA, de acordo com o
Edital de Pregão Nesencill n01GM-PPER5/21, Procesken" GM-PP005/21„em conformidade com o que
preceitua a Lei Federal n°78.666/93, de 2144 junhwrie 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal n"
10.520/02 de 1/ de . juIhoMe 2002, sujeitando=
s .contratantesãs suis normas e às cláusulas c condições a
seg* ajustadas:
4fés

CONTRATANTE
,ONPJ

SULA PRIMEIRA - DO FLTNID4MEIgTO LEGAL
esso de Licitação na mqi¡Éd4c11$ Pgao Pres i em conOlnidade com
F gal
9.3 e suas alterações posterióriQíLei Fale no 1 59. le 17/074002, devidamente h
logado
rdenadorg de Despesis, d Secret
iek
risenhor
Municiii‘de
"Wt
Tab9 /CE.
CLAtiSI.YLA SEGUNDA , DO 'OBJETO -

:.-,

DE COMBUSTIMEIS NO .`.,e

•

, , .
2.1- O -ISresente contrato. -tern, por objeto . a '. AQUiS'IÇÃO
PERÍMETRO DE
FORTALEZA/CE, DESTINADOS A FROTA A DISPOSIÇÃO bÁ PREFEITURA MUN.ICIPAL
— DE
MONSENDIOR TABOSA - CI-.-„, .'--' 2,.
. ''
" .. - •
' Ct447,,I.:kTERCEIRA - DO VALOR

'

3.1- O Valor ãlObal deste contrato é deR$ ` 85.205.,00.-:,(0ITENTA E CINCO
E DUZENTOS E
_ MIL
,
CINCO REAIS),
nele
estando
'
incluídas
todas
as
clespesas
e
custos
neessários
'à
sua
perfeita execução,
,
,. .
. .:.;
conforme plãnilha(S) abaixo:
•
ITEM
1
2

ESSCIFICAÇÃO
..
GOSOLINA COMUM
ÓLEO DIESEL S10

FUNDE
QUAN
UND
EDUC
4VÁ .
LITRO
-7000 , .- 6500
13500
LITRO - - --2-500. - . 2500
5000

V UNI ,
V TOTAL
R$4,83
R$65.205,00
R$ 20.000,00
R$4,00
R$ 85.205,00

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
4.1- A Contratante se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições necessárias ao pleno
cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei 02 8.666/93 e
suas alterações posteriores;
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4.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços;

ttos,

4.3- Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
4.4- Providenciar os pagamentos ao(à) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
CLÁUSULA QUINTA - h"Ká'OBRI ÁÇOES DO('A.1 C
5.1- Entregar/fornecer o objeto do Contrato, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos no
Edital, no Termo Contratual '`e ria , proposta vencedora do certame, de imediato, na sede do município de
Monsenhor Tabosa, mediante Q.rç:e~ww,:cla, Qtelçxn,de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da
Lei ri° 8.666/93 e suas alteXaçõe,s,i,,,t1 -`-(-- • -;•..,', ,,,. .j,,,. .-.‘„,,,,7!. ,-..
tí
5.2- Manter durante toda a, duração do contrato, em coofatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de HABILITAÇÃO 4qualificaçátecigidasMa licitação;',
,,._.•
5.3 1 Pro, *dinciar ,a iinallara correção
s deficiências e(qu ittegulatidaMs apontadas pela
-,0,,,
CO RA
TE •jarcand -tom eventuais
rejuízos causadbi-'•1•CONTRATAWE, 40 terceiros,
.
. .,..
•
Pilo caUos •or ineficiência ou irreguladle c netida por seus empregados e/ou prepc;stos4nvOlvidos
na
n
jeto
contratual;
,
n1r
,
k
..
edidos de prorrogação
dos, antee da d ta
entadas;

os à CorrOsão de Licitaçã atO(cinco)
*igdas as razõk4,, e devidamente

5.54gatrasos oca
(quire
e oito) h
eonio inadimplemento coritratual

„que notificad
prazPde 48
osa, no s So considerados

-i9

CLAUSULA SEXTA - DOS PRAZOS.
de'zérábro de 2021,
ontigto terá o prazo de vigência a contar da data de 'sua assinatut'a, Até 31
podendo U`tekorrogado'nos casos e formas previstos na Lei ri" b,666/93 e suas alternoet,posteriores.
6.2- Os produtos objeto desta licitação deyçrào ser disponibilizados, de imediato, após o recebimento da
ordem de fornecirnento,
o
6.3- 00.trasoS, ocasionadOs 'po §thjek e força maiorm caso fortuito, desde que notificados no prazo de
l'anWiliair-tião serão considerados comi inadimplemento
48 (quarenta e'oitb) horas e aceitói'pérat
..0w•-,
contratual.
CLAUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1- A fatura relativa aos produtos efetivamente fornecidos, deverá ser apresentada à Prefeitura Municipal,
para fins de conferência e atestação da execução dos mesmos.
7.2- Caso a fatura acima referida seja devidamente aprovada pela Prefeitura Municipal, o pagamento será
efetivado em favor da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data da respectiva
aprovação desta.
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CLAUSULA OITAVA - DA FONTE D.E RECURSOS

8.1- As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações orçamentária da relação abaixo,
elemento de despesa n" 3.3.90.30.00
DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
0401.12.122.0402.2.008
, 0402.12.361.1203.2.017

SECRETARIA / ÓRGÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
9.1- Os preços 'São firmes4.-irregjustáveis.;
f.;
9.2- Conforme c.: Clispostcii:no
*n°.1346003 e suas alterações posteriores, fica assegurada a
manutenção do '4uilíbri4 -ecói46RUCOfiriariceirOiltiiciat do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos
imprevisíveis, ou Previsíveis, pOrém de,,consequências inc exiláveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, mediante comprovação da'iègular legalidade. o pleito.

C USULA9ÉCIM.A
-- DAS
,
. ALTERAÇÕE `CONTRATUAIS
atu L di

CONTR#TADO(A) fica
aceitar, nas mismas condões contranigis, j réscimos OU
quantitativo do objeto co
té o limite de 25% (vinte e cinco por,icentc>) O Valor inicial
b ContratO, conforme o disk' Orlo 12, art. 65, d ei n° 8.666/93 e suas at
õás,posÁériores.

ItTSVLA DÉCIMA-PRIM
11.1..-;:•O licitante que
4:auclar na execuçãO",
antido o
Adui
ação, pel
seja prOrrior
O1iaté.11Di'0
,
- das multas previstas ridfe

P AS S
antiver a pro0
falhar ou
ração falsa ou cometer
de licitar
a
vos detennietrites d jiUnição
p.,cou a penalicli, e, sem, prejuízo
erpais cpniinações,legais.

4orgSw4om

s'u.j5ta:, às seguirVe's.:4)enUida: eeen-i'4$6 de inex*uçãb toraPou parcial
4ontratadd(a).lkará
do "coriiratp.,-,erro de exe çã" .execução dniperfeita, mora de execução, inadimplemerito contratual ou não
veracidade daS.,infc.)rmações pretra $, ra da a préV4'..-„defe'sa:::',
,
da Lei n." ?.666/93, poderá ser aplicada nos
I - Advertência, Sanção decits4e
seguintes casos:-':
'
Ç respoid
s assumidas ,naligraçao;
a) descurripiiineutO dasolSre4
„
wf-npripidginvólvimento dos.:serviçõs da Contratante,
:.
b) outraí, ocoiteriçias. cide.possagy,#dÉre,tfrik
desde que não Caiba a aplicação de sa4dçii áatiogfaW»
II - Multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas
Municipais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual, por dia de atraso no fornecimento dos produtos ou
indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor contratual, por infração a qualquer cláusula ou condição do
contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual, pela recusa em substituir qualquer produto rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a substituição não se efetive nos 05 (cinco) dias que se seguire à data da
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III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 9 MUnidpio
Monsenhor Tabosa, por prazo não superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que
aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
11.3- No processo de :aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
garantida nos prazos de 05 (cinco) dias úteis pára as .sanções previstas nos incisos I, II e III do item 11.2
supra e 10 (dez) Nas contidos .-%'e
- rasaálção preVista rio ineis9.1.V.-'Wmeimo item
"----~Á,Yi•',,4A:;e KIWV'''' ''.
Ji '

t jÁir

ti;

11.4- O valor da multa aplica
d
Isjixo. Moicipal go prazo de 05 (cinco) dias a
contar da notific4ão ou4deciíão
recurso. Se o valor, a multa não for pago, ou depositado, será
automaticamente descontado d5 paga ento a que o(a),:-chntratado(a) -fizer jus. Em caso de inexistência ou
insuficiência de crédito do(a) contratadotai, o valor 'devido será cobrado administrativamente 9u inscrito
como Dívida Ativa do Município e cobrado'' rhediante processo de execução fiscal, com . os encargos
coNtspondentes.
. , ',_
11.5.2 s..sanções previstas nos incisos Ill,.$ IV d - item 11.2 supra, poderão ser aplicadas às empresas
., . que, em
ráza clã contrato objeto desta licitação0,-,if*
,
atos ilieitos, visando frus
1 '''' e'. ,,' os da licit
o;
.
suarem nã:ti possuir idone,idà'cle' para .ntratar c
a'Administração Pública, L tud ie atos
--,..., •-• ,- ^-.-.
oft,"
"
raticados; n
'm condenação definitiva pur praticar.ern,.. por Meios -doloSOs, fraude fiscal nátlecOltu
de
.4.,. - 11.iento
•
, çítiai„ ' er tributos.
tit'C As sanções pre\ ist as ite)s incisos 1, 111 e IV do item 11.2 supra, poderão ser aplicadas Juntamente com a
do liticigO II do mesmo item, f,icultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no prazo de 05
.
i.,-..,.,
,
.(cificci as Úteis.
1'1.7citante adjudicatária que se recusar, injustifieadamente, em firmar o Contrato den
o;l'p azo de 02
(dois) dias úteis a contar da notificaçào que Ihe será eneaminhada, estará sujeita à mula
, 5,:.(pfs) por
.,...- •,• .-. - •
cçAo) ,,do .,v•
ractenzar
1:n440
, a lor total adjudicadá, sem prejuízo das demais penalidades cabí ,
,.,-.,
rimento total da obrigação assumida.
.
':7
- ões previstas no item 11.7 supra não se aplicam às demais licitantee Tice.tpeSar de não
vencedora
nháin a sei-convocadas par1 celebrarem o Termo de Contrato, de acordo tom este edital, e no
prazo de 48 (qiiarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

off

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO
.;
12.1- krescisa4pfitsatuatpociefa
a) Detàiniiiaiir r:'ato unilateral e
, nos casos enürntrados nOs incisos I a XII
do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
,
b) Amigável, por acordo entre as partes, ine-diante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;
12.2- Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haja culpa
do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver
sofrido;
12.3- A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqüências previstas no art. 80,
incisos I a IV, ambos da Lei n" 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAIS
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13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiVa, do aco o
entre elas celebrado;
13.2- Obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA~ FORO
14.1- Fica eleito o foro da. Comarca de Monsenhor Tabosa, Estado do Ceará, para conhecimento das
questões relacionadas com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos,
E, assim, inteiramente acMadpsnas; clánulas e condições retro estipuladas, as partes contratantes assinam o
presente instrumOto, em c ias
e legais efeitos.
Tabosa/CE,

e maço 42021,

„Sf

owextd,

ORDENADOR DE DESPESAS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
CONTFtATANTE

f ,f
Manoel Anselmo de "A4 a ,Nnior
iNfRwLE0 E
SOUZA COMERCIO 1
SERVICO:t
CONT

TESTEMUNHAS:

1. L,d,,,Toruà dr).,1 í)„trPNctde
Nome:
054
2 • 2.2??..- tro ,

_do ..5Pa rr.4

CPF:

Nome:
CPF: ç.)

Ce)

SIA°

•-bb 55
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