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CONTRATO N9 012/2020-07
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM
PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

IC6,

LADO A

ATRAVES

DA

SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE E DO OUTRO A

EMPRESA

YARA

JANE

JER6NIMO

DE

SANTANA

COMBUSTivEL PARA 0 FIM QUE NELE SE DECLARA.

0 Munici'pio de lc6, pessoa juri'dica de direito pdblico interno, atraves da Secretaria de
Esporte e Juventude, com sede a Rua llidio Sampaio, n9 2131, Bairro Centro inscrito no

CNPJ/MF sob o n.9 07.669.682/0001-79, neste ato representada pelo seu Ordenador de
Despesas, o Sr. Paulo Manoel de Melo Filho, inscrita no CPF n9 024.477.163-46, doravante
denominados de CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa VARA JANE JER6NIMO DE
SANTANA COMBUSTl'VEL, estabelecida a Rua Desembargador Jos6 Bastos, ng 623, Bairro
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denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
clausulas e condi¢6es a seguir estabelecidas:

CLAUSULA PRIMEIRA -DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licita¢5o, na modalidade Preg5o Presencial tombado sob o n9 012/2020,
em conformidade com a Lei Federal N9 8.666/93 -Lei das Licita¢6es Ptlblicas.
CLAUSuLA SEGUNDA -DO OBJETO
2.1.

Constitui

objeto da

presente aven¢a

o

REGISTRO

DE

PRECOS

PARA

FUTURAS

E

EVENTUAIS AQUIsl¢6ES DE COMBUSTl'VEIS NO AMBITO DA CIDADE DE IC6, PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E JuVENTUDE DO MUNIcl'PIO DE IC6-CE,

conforme tabela abaixo.

®

CLAUSULA TERCEIRA -

DO VALOR,

DO

REAJUSTE

E

DO

REEQUILl'BRIO

ECON6MICO-

FINANCEIRO

3.1. 0 valor global da presente aven¢a 6 de R$ 42.232,80 (quarenta e dois mil, duzentos e

trinta e dois reais e oitenta centavos), a ser pago em conformidade com a entrega dos bens
no peri'odo respectivo, de acordo com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo
Gestor da despesa, acompanhadas das Certid6es do lNSS e FGTS, todas atualizadas,

observadas a condic6es da proposta adjudicada e o seguinte:

ValorUnit5rio(RS)

'tens

Discrimina¢5o

Marca

UND

Valor Tota I(RS)

QTD

1

Diesel S10

BRANCA

LITPIO

920

3,94

3.624,80

2

Gasolina Comum

BRANCA

LITPIO

5.600

4,82

26.992,00

3

Gasolina Aditivada

BRANCA

LITPIO

2.400

4,84

11.616,00

VALOR GLOBAL RS

42.232,80

3.3. Caso o pre¢o registrado seja superior a media dos pre¢os de mercado, o MUNIcl'PIO

solicitar5 ao Fornecedor, mediante correspondencia, redugao do preco registrado, de forma
a adequa-lo.

3.4. Fracassada a negociacao com o primeiro colocado o MUNIcl'PIO convocara as demais

empresas com pre¢os registrados, se for o caso, ou ainda os fornecedores classificados,
respeitado as condic6es de fornecimento, os pre¢os e os prazos do primeiro classificado,

para reduc5o do pre¢o; hip6tese em que podera
classifica¢ao das empresas com pre¢o registrado.

ocorrer altera¢6es

na

ordem

de

3.5. Serao considerados compat`veis com os de mercado os precos registrados que forem
iguais ou inferiores a media daqueles apurados pela Central de Compras da Prefeitura de lc6.
CLAUSULA QUARTA -DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

4.1 - 0 presente lnstrumento tera vigencia a partir de 04 de janeiro de 2021 ate 31 de
dezembro de 2021 podendo ser prorrogado, a crit6rio das partes, na forma do artigo 57 da

®

Lei Federal n9 8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA QUINTA -DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS BENS

5.1. Os bens licitados dever5o ser entregues imediatamente, a partir das caracterl'sticas que
se apresentam nos quantitativos discriminados na ORDEM DE COMPRA/AUTORIZACAO DE
FORNECIMENTO pela administracao, no local, dia e horario estabelecidos pela Unidade

Gestora.

5.1.1. Os atrasos ocasionados por motivo de for€a maior ou caso fortuito, desde que
justificados com a maior brevidade possi'vel, e aceitos pela CONTRATANTE, nao ser5o
considerados como inadimplemento contratual.

5.2. Quanto ao recebimento:
5.2.1.

PROVISORIAMENTE,

mediante

recibo,

para

efeito

de

posterior

verificac5o

da

conformidade do objeto contratual com as especificac6es, devendo ser feito por pessoa
credenciada pela CONTRATANTE.

a

5.2.2.

DEFINITIVAMENTE,

sendo

expedido

Termo

de

Recebimento

Definitivo,

ap6s

verifica¢ao da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as
condic6es estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitaeao das Notas Fiscais pelo

Gestor da contratac5o, devendo haver rejei¢ao no caso de desconformidade.
CLAUSULA SEXTA -DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1.As despesas decorrentes da contrata¢5o correrao por conta, dos recursos oriundos do
Tesouro Municipal, sob as dota¢6es or¢amentarias n9: 09.09.04.122.0037.2.045.0000 e
elemento de despesas n9: 3.3.90.30.00, Fonte de Recurso: Recurso Pr6prio.
CLAUSULA SETIMA -DO PAGAMENTO

7.1. 0 pagamento sera efetuado em ate 05 (cinco) d`as ap6s o periodo quinzenal de

fornecimento com o encaminhamento da documentaeao tratada neste subitem, observadas
as disposi¢6es editalissias, atraves de cr6dito na conta bancaria do fornecedor ou atrav6s de

cheque nominal. Caso as faturas sejam aprovadas pela secretaria competente, o pagamento
sera efetuado em ate 05 (cinco) di'as ap6s o protocolo da fatura pela contratada.
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7.3. Nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada, em caso de descumprimento das
condi¢5es de habilitacao e qualifica¢ao exigidas na licitacao.

7.4. E vedada a realizacao de pagamento antes da execu¢ao do objeto ou se o mesmo n5o
estiver de acordo com as especificac6es deste instrumento.
7.5. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados a apresenta¢5o dos seguintes
comprovantes:
7.5.1. Documenta¢5o relativa a regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de
Servi¢o (FGTS), Trabalhista e Fazendas Federal, Estadual e Municipal.

7.6. Toda a documentacao exigida devera ser apresentada em original ou por qualquer

processo
de
reprografia,
obrigatoriamente
autenticada
em
cart6rio.
Caso
esta
documentacao tenha sido emitida pela internet, s6 sera aceita ap6s a confirmacao de sua
autenticidade.
CLAUSuLA OITAVA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

®

8.1 -A Contratada para entregar os bens, objeto do presente Contrato obrigar-se-a a:
8.1.1 -Cumprir integralmente as disposic6es do Contrato;

8.1.2 - Responsabilizar-se pela entrega dos bens objeto deste Contrato, sendo ainda
responsavel por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos

durante seu fornecimento,.
8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas di'vidas em favor de terceiros

envolvidos

na

execu¢ao

do

objeto

contratual,

em

particular

no

que

se

refere

as

contribuic6es devidas a Previdencia Social, Obriga€6es Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a
Fazenda Ptiblica em geral;

8.1.4 - Manter, durante toda a execu¢5o deste Contrato, em compatibilidade com as
obriga¢6es por ele assumidas, todas as condic6es de habilitaeao e qualificacao exigidas na
licita¢5o;

8.1.5 -Atender com presteza e dignidade o objeto deste Contrato;
8.1.6 -Aceitar nas mesmas condig5es contratuais, acr6scimos ou supress6es que se fizerem
necess5rios na forma

a

estabelecida

no Art.

65,

§

19 da

Lei

n° 8.666/93, alterada

e

consolidada;

8.1.7 -Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o

objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg6es;
8.1.8 - lndicar preposto, aceito pela Administra¢ao, para represents-lo na execu¢ao do

contrato. As decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do
contratado deverao ser comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adocao das
medidas convenientes;
CLAUSuLA NONA -DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

9.1. A Contratante obrigar-se-a a:
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bern como zelo na presta¢5o do

fornecimento e o cumprimento dos prazos.
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega do objeto deste

Contrato.

9.1.5. Assegurar o

livre acesso do CONTRATADO e de seus

prepostos,

devidamente

identificados, a todos os locais onde se fizer necessaria a entrega dos bens licitados,

prestando-lhe

todas

as

informa¢6es

e

esclarecimentos

que,

eventualmente,

forem

solicitados;

CLAUSULA DECIMA -DAS SAN¢6ES

10.1- 0 licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de

assinar a Ordem de compra/Contrato ou apresentar documenta¢ao falsa exigida para o

certame, ensejar o retardamento da execueao de seu objeto, nao mantiver a proposta ou
lance, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou
cometer fraude fiscal, ficar5 impedido de licitar e contratar com o Municl`pio de lc6 e sera

descredenciado no Cadastro da Prefeitura de lc6 pelo prazo de ate 5(cinco) anos, sem
preju`zo de aplicacao das seguintes multas e das demais comina¢6es legais:
10.1.1 -multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor empenhado no caso de:

®

a) Recusar em assinar o contrato;

b) Apresentar documenta¢ao falsa exigida para o certame;
c) N5o manter a proposta ou lance;

d) Fraudar na entrega dos bens;
e) Comportar-se de modo inid6neo;
10.1.2 -Multa morat6ria de 0,5% (cinco d6cimos por cento) por dia de atraso na entrega de

qualquer objeto contratual solicitado, contados do recebimento da Ordem de compra no
endere¢o constante do cadastro, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
compra/solicita¢5o, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na entrega

dos bens,.
10.1.3 -Multa morat6ria de 200/o (vinte por cento) sobre o valor do bern, na hip6tese de
atraso superior a 30 (trinta) dias da entrega;

10.2- Na hip6tese de ato ill`cito, outras ocorrencias que possam acarretar transtornos a

entrega dos bens, as atividades da administra¢ao, desde que nao caiba a aplicacao de san¢ao

mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obriga¢6es definidas

®

neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, nao abrangidas nos
sub itens anteriores, ser5o aplicadas, sem prejuizo das demais sang6es previstas na Lei ng

8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.910.520/02, as seguintes penas:
a) Advertencia;

b) Multa de 1% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sabre o valor objeto da requisic5o,

ou do valor global maximo ou do contrato, conforme o caso;
10.3-0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5

(cinco) dias a contar da notifica¢ao ou decisao do recurso, por meio de Documento de
Arrecada¢ao Municipal -DAM.

10.3.1-Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado
do pagamento a que o licitante fizer jus.
10.3.2-Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do licitante, o valor devido sera

cobrado administrativamente ou

inscrito como Divida Ativa

do

Municipio e cobrado

mediante processo de execu¢ao fiscal, com os encargos correspondentes.
10.4-0 fornecedor beneficiario da ata ter5 o registro de seu pre¢o cancelado quando:
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10.4.3 - Nao aceitar reduzir o seu pre¢o registrado, na hip6tese de este se tornar superior

aqueles praticados no mercado;
10.4.4 -Tiver presentes raz6es de interesse ptiblico.
10.5-PROCEDIMENT0 ADMINISTRATIVO: As san¢6es serao aplicadas ap6s regular processo

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contradit6rio.
10.5.1-No processo de aplica¢ao de penalidades a assegurado o direito ao contradit6rio e a

ampla defesa, garantidos os seguintes prazos de defesa:
a) 05 (cinco) dias dteis para as sang5es exclusivamente de multa e advertencia;

b) 10 (dez) dias corridos para a sancao de impedimento de licitar e contratar com o

Municipio de lc6 e descredenciamento no Cadastro da Prefeitura de lc6 pelo prazo de ate 05
(cinco) anos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -DA RESCISAO

®

11.1

-

Este

contrato

podera

ser

rescindido

unilateralmente

pela

Contratante,

por

conveniencia administrativa ou por infringencia de qualquer das condi¢5es pactuadas.

11.2

-

0

nao

cumprimento

das

disposi¢6es

especificadas

neste

Contrato

implicara

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescis5o administrativa prevista no art.
77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde ja os direitos da Administrac5o, com rela¢5o

as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente
lnstrumento.

11.3

-

0

presente

contrato

6

rescindivel

ainda,

independentemente

de

qualquer

interpela¢ao Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

11.3.1 -Omissao de pagamento pela Contratante;
11.3.2 -lnadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer uma das partes;

11.3.3 -Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por
escrito com 30 (trinta) dias de antecedencia, sem Gnus para ambas as partes.

11.3.4 -No caso de n5o cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que
se sentir prejudicada podera rescindi-lo sem que se faga necessario uma comunicacao por

®

escrito com a antecedencia definida no subitem anterior.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DA ALTERA¢fio CONTRATUAL

12.1 - Quaisquer alterac6es que venham a ocorrer neste lnstrumento serao efetuadas
mediante Termo Aditivo.
CLAUSuLA DECIMA TERCEIRA -DA PUBLICACAO

13.1 -Este contrato devera ser publicado por afixacao em local de costume, ate o quinto dia
lltil do mss subsequente a data de sua assinatura.
CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO FORO

14.1-Fica eleito o foro da Comarca de lc6, para conhecimento das quest6es relacionadas

com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios administrativos. E, assim,

efeitos.

TESTEMUNHAS:

a

a

F]ua llidio Sampaio, 2131, Centro, lc6Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.a 07-.669.682/0001 -79 -Telefone: (88) 3561 -1508

