Prefeitura Municipal de

• MONSENHOR TABOSA
Fazendo mais pela terra de todos nós.
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CONTRATO N° GM-PP005/21E

T3'40

V▪'
A

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA, ATRAVÉS DA
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA
SOICIAL, COM A EMPRESA SOUZA COMERCIO DE
PETROLEO E SERVICOS LTDA, PARA Q FIM QUE A
SEGUIR SE DECLARA:
,
O Município de Monsenhor ,Tabota, pessoa jurídica - de -direito público interno; com sede na Praça 7 de
setembro, n° 15--;Centro, inscrito no ÇNPJ/MF sob o n° 14.135.007/0001-25 neste ato representado pelo(a)
Ordenador(a) de Despesas da S'Eq11.ÉTART.4 ..po
. ,.TRABALHO .- E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sr(a).
Cláudia da RochOe Somia., de9Varite."-dencirni dõ.t. "dé CONTRATANTE .e, do outro lado, a empresa
SOUZA COMERCIO DiPE4RÓW.9 E SERVICOS I,..WDA, com \ endereço na Av. Pontes Viena, 2250,
bairro Dinisio Toes, em'tí:ForUeza, Ntàclo do CearWinscrita- no ÇNPJ sob o n° 04.078.953/0001-23,
representada por Manoel ;Anselmo de Souza Juni9f;:"'CPF n" 026.930.694-32, ao fim assinado, doravante
denominada de, CONTRATADA, de acordo eti¥ja-Edital de Pregão Presencial n" GM-PP(X)5/21, Processo
n" 0M-PPQ0/21, em conformidade com o queá-:)receitua a Lei Federal n" 8.666/93, de 21 de junho de 1993
e suas a15erções posteriores,' á Lei Federal ti° 10.520/02, de 17 "' de julho de 2002; sujeitando-se os
eontiatdriies às suas normas e às cláusulis'é condões a seguir ajustadas:
CLAVS 'LA PRIMEIRA - DO

FUNDAMENTO LEGAL

.
s',:,,,,.n • ...„
1.1"= ,14...114., esso de licitação,, na fiti;hWdade Pre '
o , eni~:"":„ferinidade com '.a.,-.,,Lei-A-Federal n
8,6W43
e suas alterações posterioreMé Lei,,Fe,
520'à
'. 02, devidameÉrektórnologado
',.:-.
peliti(a) Ordenador(a) de Despesas -da.' Seeretarà `-torita ante dt re itura Municipal cle4•Monsenhor
Tabosa/CE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1- OÂ)resente contrato tem por objeto á AQUISIÇÃO DF `cámBus'rivEis NO PF,RliMETRO— DE
FORTALEZA/CE, DESTINADOS -A FROTA A DISPOSIÇÃO PA: PREFEI"FURA NIUNICIPA.I., DE
MONSENHOR TABOSA CE

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1- O valor global deste contrato é de R$ 123.165,06 (CENTO E VINTE ]Bs TRÊS MIL E CENTO E
SESSENTA E CINCO REAIS), nele estandorincluidas todas as despesas e custos necessários à sua perfeita
execução, conforme planilha(s) abaixo:,
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

UND

.. ..
SETAS

IGDBF

CRAS

CREAS

QUAN
TOTAL

1

GOSOLINA COMUM

LITRO

7000

5500

7500

5500

25500

V UNI

V TOTAL

R$ 4,83 R$ 123.165,00
R$ 123.165,00

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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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 ns2 8.666/93 e
suas alterações posteriores;
4.2- Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das taxas e impostos,
empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento dos serviços;
4.3- Comunicar ao(à) Contratado(a) .,,toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto
contratual, diligenciando nos „casos que exigem providencias corretivas
4.4- Providenciar os pagamentos ao(à) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas
pelo Setor Competente.
Çt,NTRATADO(A)
.,,
5.1- Entregar/for cer o jet4 do
trato, de conformi se cma condições e prazos estabelecidos no
P
Edital, no Termo Çontratual
certa e, de imediato, na sede do município de
: Opa
- pro sokta vencedor
Monsenhor Tabosa; mediante wrecebiment da °rd& de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da
Lei n° 8á66/93 e suas alterações
5.28fanter'durante -toda à:duração do epprato,tem compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de HABILITAÇÃO e qualifiêacã&exiidas na licitação;
videnciar

imediata
'àrcando co
'Os por ineficiência,ou
do objeto cori

defici
e/ou irgularidadeS , 4,prita
pela
os. ca saos a CONTRATANTE
N
e/ou
, •` e'rceiros,
o? es
s e/ou prepoâtets envolvidos na
-?v

edidos
idos, an(
as
ftWatts, ntadas;

ão de Licita ko, ate 05-g Itco)
s as
.e cleMarnente

••
• r,4,
5.5- Os atrasos ocasionados pOr.rnohx,ró,
0
(quarenta e ,oito) horas e aceito pela Prefeitura MuniCipal, de 1Monst.
como inadirriPlemento coritratuhl.

p, no

4!?osa,

40r

d- e 48
rados

CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS ,
6.1- O contrato terá .9. prao de vigência á contar da data de sua assinagra, Até 31 de dezembro de 2021,
podendo sd prorrogadO noS,Casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93e" Suas alterações posteriores.
,
6.2- OS produtos': O' bjeto desta liCitàçãci.deVeResêrklisponibiiizados, de imediato, após á recebimento da
ordem de fornecimento.
6.3- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de
48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Prefeitura Municipal, não serão considerados como inadimplemento
contratual.
CLAÚSULA 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.
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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.
CLAUSULA OITAVA - DA FONTE DE 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
_

SECRETARIAI,
.,
. ÓRGÃO
, ,

SECRETARIA DOOABALHO'EASSIStÊNCiA SOCIAL
SECRETARIA DO TRABALHO.E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDBF
SECRETARIA DO TRABALtIO,E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS
SECRETARIA DO TRABAVHO-g AssIstÊNCIA,SOCIÀV:CREAS ..,

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
0801.08.122,0815.2.041
0802.08.244.0812.2.055
0802.08.244.0802.2.047
0802.08.244.0802.2.049

DE:PREÇO
CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO
;.„
"0'
9.1- Os preços são firmesdirreglustáveis; '--.
-. ' *.
'1'44 "4"'..
, ,,,
,.. t
9.2 onf~ o diSsiDostcf,,,k*,ait. 65, d, da Leigin" 8.666/93 e atas alterações posteridtes hcafreassegurada a
:
,"-,Igt.
ma tent,W do eqUilíbriô econômico-kianceiTó inicial do cOritéato, na:Çhipotese Aer'::,sok krirern fatos
iii-iP4eviS1veis, ou previsíveis, porém de‘citiSequericias incalculáveis, retardadores ou impeditivo dá execução
dcif:i.,itss Il 'mediante
2 rteillidade do pleito.
.,- comprovação da '..éii.iid

5 .,
- ..
.,.4 ,1
,-:
CL'AUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

..J.,,,, ,., •

,

10,1"A) CONTRATADO(A) fica. obrigada a aceitar, nas mesmas ccfri. Oes contratuais, °Acrescimos, ou
(vinte ecinco por cento) 5- 1,0 valo tuciaI
, supressões no quautitatiyó ,do objeto contrata.do., ate.6
gtualizajj..» do Contrato conforme b disposto rio li art 6, da Lei no 8.666/ 93 e suas aiter
os
*, ores.
„
,
.' LA DECIMA-PRIMEIRA .,-DAS SANÇÕE
CLAI.IW
ll.lsQ lick to,M
.:-ff:'. ' . Wna
èxeciaçã'd--'do
._
.
fiscal,
-1Éitio o direito

;:,05~ritaver ., proposta, falhar ou
.44,...dcélafação farsa mi cometer fraude
4:,i-thpédido de li4,,r o contratar com a
yt,
:çrn' os motivos cle'tertninantes da punição
Admini4Ixaçáã, pelo praztiAe4;0„,9,
. Nya6. erante
. n a` cle que aplicowg penalidade, sem prejuízo
ou até que seja promovida a reaf;:iif
- . a-prwnite
- - -- .g0,-.
das multas previstas no edital e no tOrrii0,'WfC4ohttáto,~dèfis'ais cominações legais:. ,
.
.
' • -,' :
'. :-',.:,... ' ..':: •,-,•'n''''.-'-''-.,-- - • '
11.2- 0(a)-tontratadoça) ficará, ainda, sujeká'ài'iigaintes penalidades, ètrx caso de inexecução total ou parcial
do contrato, er-iwde ,execução, eiseçü'ção imperfeita, mora de execução, inadimplernento contratual ou não
a previa
"
veracidade das inrOfmações Pfestadas,."garantida
''
.: dJfesa:
I - Advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n." 8.666/93, poderá ser aplicada nos
seguintes casos:
a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante,
desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
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):

tív
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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 seguirem à data da
comunicação formal da rejeição;
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de
Monsenhor Tabosa, por prazo não superior a 05.(einco),anOs;
IV - Declaração.,deinid
, .
paira,licitit'ou:kontraiar com a Administração Publica enquanto perdurarem
os motivos deteprun„ ante .4a.%:Piveça
— k.,,ou aié que seja pr ovida a ?reabilitação perante a autoridade que
aplicou a penalii4de, depois
'
,straião4.-, pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazO::da sanç
antkriçW
tíase.:(n
11.3- No processo de apliCaçã'Oi de penalidades é ass
ado cidireito ao cOntraditõrio e à ampla defesa,
garantida nos prazos de 0,5. (circo) dias ú'l.t. para
sanções gevist4 nos incisos I, II e III do item 11.2
suma e 10 (dez):-dias,çorriclo,s2+ a sanção pr
no inciso IV ?Io mesmo item
,; +‘'i
xt. 11 I.:.,. Opr da m4ta 431tUtg""' deverá . r rec hido ao Tesourb.. ‘MirliCipd no praze4é 0 4inco) dias a
...,
ébtí• É ,:aa . notificaçãé,i ou decisão doqeittiso.
e o valor da multa não- for pago, ou déipositado, será
autoM'. • . ente de4Ontado do pagarii".ir,a
o(a) contratado(a) fizer jus. Em ck4i.de inexistência ou
insu
tia de crédito do(a) contratadON-i
o ,, alor devid ierá cobrado administrativá-f4nte on'"::inserito
, :
,
- - . .,;IF
, corrio;.Dívida Ativa do Município e cobrado - mediante - Processo de execução fiscal, com„ os cargos
é:Oriesporidentes.
11,5-$X5 sanções previstas nos incisos fite IV do ~:
;2, supra
"*" ser
.„ aplicadas às einpzeáai que, em
ao
do
contrato
objeto
desta
lieitaçãô:
r"•'
'
'
"
'
" —
,
,
., --,.
a) pratiMem atos ilícitos, visando frustrar os objetiVos da liCitaçãO; •M JleivOnstrarem não possuir 'idoneidade para. contratar: Com a Minio Publica, e virtud e atos
"
'
' • - : '. -• •' ' •
' :•
2,'!', .; ' . .
',..
.
ilicitos
iaticados.
, .,-,.
c).4of0fern., condenação definitiva pôr -praticarem, por meios dolosos fraude fiscal, no:lecolhirnenço de

4040-kr tOlunis.

As sanções previstas nos incisos 1, III:e IV dó item 11.2 supra, poderão ser aplica' .às jurttarne_ corn a
do inciso 11 ''.d.p mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no'Firaio de 05
(cinco) dias á i s.
11.7- A licitante adjudicatária que-se'recusar,Jnjusdfic~ente,,eriLfirmar o Contrato dentro do prazo de 02
' (dois) dias úteis a contar da notificação que lhe será. encomin46
- , estará sujeita à multa de 5,0% (cinco por
cento) do .ryalOr ;-, total-- Isiudicactd,''sem prejuízo das . demais penalidades cabíveis, por caracterizar
descumprinien'tOIO:t4l.da'' 4I,',1,'.rigação aá'tiarriida.
11.8- As', sanções préVisras no „,1010,-41.7 supra não se aplicam às demais licitantes que, apesar de não
vencedoras, Venharty a ser ConvocácileparOcelegrafem o Terrno de Contrato, de acordo com este edital, e no
prazo de 48 (quarenta e oito) horaS'comunicarem Seu desinteresse.
11.0-

7—\

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO
12.1- A rescisão contratual poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII
do art. 78 da Lei Federal n° 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração;

t)i
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12.2 , Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666/93, sem que haj
do CONTRATADO, será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando Os houver
sofrido;
Í2.3- 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
13.1- Declaram ás 'partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa c exclusiva, do acordo
entre das celebrado;
•
13.2- ObrigaçãO,-..do contra
obrigações por ele assumi

e manter, dtirantelOdka,execução do Contrato, em compatibilidade com as
.e qualificaçao exigidas na licitação.
'9144
. . 4,44~1.
-:
:
-*
z,

14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Monsenhor'fabosa,
Estado do Ceará, para conhecimento das
,
.,.
questões relacionadas com"o presente Contra
e‘não forem resolvidos pelos meios administrativos.
':-,,,,.,,,,
, _ teiramente acordados, nas cláusulas e.çondições
retro-esupuladas, as partes cOntratanies assinam o
n
re•
te instrumento. em duas .vias, parm" urram seus jurídicos e legais eWtos.
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