JAGUAR AMA

Rumo ao Novo com o Povo

CONTRATO

nº 20170515.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA
CONTRATADA: COMERCIAL PINHEIRO DE PETRÓLEO LTDA.

0

Município de JAGUARETAMA, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo de CNPJ nº 07.442,825/0001-05, com sede na RUA TRISTÃO GONÇALVES, 185,
Centro de Jaguaretama-CE, Estado do Ceará — CEP: 63.480—000 neste ato representado pelo
Secretário, o Sr. José Abílio Rodrigues Xavier, portador do CPF nº 285.590.453-68,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e COMERCIAL PINHEIRO DE PETROLEO
LTDA, com sede em Jaguaretama - Ceará, à RUA TRISTAO GONCALVES, 100, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 05.544.293/0001-91, representada por RACHEL PINHEIRO CUNHA, de CPF
nº 668.588,013—91, doravante denominada CONTRATADA, são celebradas as seguintes
cláusulas, sob os auspícios da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto Federal nº
3555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade de Pregão, e subsidiariamente, da
Lei nº 8.666/93, suas alterações e Lei Complementar n.º 123/2006:
CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO CONTRATO:
O objeto do presente Contrato é: de AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EXERCÍCIO 2017, conforme especificações contidas no
Pregão Presencial nº 2017021501, protocolado na Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA

sob nº. 2017021501.
ITEM

000519
013135
013136
013137
013224
013228
023321
023641

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÓES

UNIDADE

QUANTIDADE

GALÃO
BALDE
GALÃO

410,00
80, 00

LITRO
LITRO

80,00
100,00

BALDE
UNIDADE

UNITÁRIO

30,00

VALOR GLOBAL

CLÁUSULA SEGUNDA
JAGUARETAMA:

-

DOS DIREITOS

E

VALOR TOTAL

4,050
225,000
295,000
55,000
14,000
14,000
69,000
12,000

5.000,00
30,00
20,00

LITRO

GASOLINA COMUM
OLEO LUBRIFICANTE MD 15W40 20L
GRAXA EMBALAGEM 20KG
OLEO HIDRAULICO 63 EME 4LTS
OLEO LUBRIFICANTE ”ERM—5 140
OLEO LUBRIFICANTE TRM 90 1L
OLEO LUBRIFICANTE ARLA 32 BD C/20L
OLEO DE FREIO DOT-3(500ML)

VALOR

R$

20.250,00
6.750,00
5.900,00
2.200,00
1.120,00
1.120,00
6.900,00
360,00
44.600,00

OBRIGAÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

Compete a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA:
I
- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de um servidor, especialmente
designado, e que poderá recusar orçamento que não esteja de acordo com as exigências
especificadas no edital e em seus anexos.
II - Receber os produtos junto a CONTRATADA, verificando se estão de acordo com o que foi
especificado;
III - Pagar a importância correspondente aos itens de acordo com o solicitados pelo gestor
do contrato, no valor calculado conforme o edital, dentro do prazo máximo de 30 (trinta)
dias, mediante as notas fiscais, devidamente atestadas;
IV - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
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CONTRATADA;
V - Exigir o cumprimento dos prazos legais para garantia, quando
VI - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos,

for o caso;
de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos da proposta da CONTRATADA;
Aplicar as penalidades previstas no edital e no contrato, na hipótese da CONTRATADA
não cumprir as cláusulas estabelecidas.
VIIl - Cientificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada com os
materiais adquiridos, para as providências cabíveis.

Vll -

CLÁUSULATERCEIRA — DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA
CONTRATADA:
Compete a CONTRATADA:

Entregar os itens, conforme exigência editalícia e contratual;
Entregar os itens, conforme estabelecidos pela Contratante, no prazo máximo de 05
(cinco) dias da autorização de fornecimento;
c) Utilizar profissionais devidamente habilitados;
d) Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados à Contratante ou
a terceiros pelos seus empregados;
e) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões no quantitativo do
objeto até o limite fixado no parágrafo lº, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
g) Não transferir, sob qualquer hipótese, sua responsabilidade para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;
h) Solicitar a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA nota de empenho, em conformidade
com o consumo do mês anterior, apresentando a nota fiscal de acordo com a nota de
empenho;
a)
b)

CLÁUSULA QUARTA

- DA VIGENCIA DO CONTRATO:

vigência do contrato iniciará com a sua assinatura, até o dia 31 de dezembro de 2017,
prazo do respectivo crédito orçamentário, nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.

A

CLÁUSULA QUINTA— DO ROMPIMENTO DO CONTRATO:
O presente contrato poderá ser rompido a qualquer tempo

pela Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, pelas razões previstas na Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, artigos 78 e
79, com antecedência mínima de 05 (Cinco) dias com relação à data na qual se deseja sua
concretização, mediante comunicação por escrito, assegurados à CONTRATADA o
contraditório e a ampla defesas, embora resguardadas, a Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, as prerrogativas conferidas pela referida Lei.
CLÁUSULA SEXTA

—

DAS PENALIDADES:

caso de inexecução total ou parcial na entrega dos materiais ou desobediência de
alguma das cláusulas contratuais, bem como de ocorrência de atraso injustificado na
Em
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execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe gar
plena defesa, às seguintes penalidades:
I— Advertência;
II — Multa;
III — Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a
Administração, por prazo de até 05 (cinco) anos;
IV — Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação,
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
Parágrafo Primeiro — A multa, prevista no item II do caput desta cláusula, será de até 10%
(dez por cento) sobre o valor global do contrato.
Parágrafo Segundo — As sanções previstas nos itens I, III e IV poderão aplicadas
cumulativamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro —- O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido como renda para o
Município de JAGUARETAMA, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar dadata de
recebimento da comunicação, podendo a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA, se for o
caso, desconta-las das faturas por ocasião do pagamento, se julgar conveniente.
Parágrafo Quarto — Poderá a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA considerar inexecução
total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade pertinente, ou do rompimento
contratual, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado para entrega do objeto.
Parágrafo Quinto - O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as
irregularidades que deram causa à penalidade, nem de cumprir o objeto do contrato.
Parágrafo Sexto — As penalidades somente deixarão de ser aplicadas em razão de
circunstâncias excepcionais, e as justificativas só serão aceitas por escrito, fundamentadas
em fatos reais e facilmente comprováveis, a critério da Prefeitura Municipal de
JAGUARETAMA, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis dadata em
que foram aplicadas, indicando-se ainda o número do processo administrativo a que se
refere, protocolado na Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA.
CLÁUSULASÉTIMA — DO VALOR E CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA:
Pelos serviços executados, a Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA
R$ 44.600,00 (quarenta e quatro mil e seiscentos reais).

pagará o valor global de

Parágrafo Primeiro — Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e
se contemplada pelo artigo 65 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, após
apresentação da devida justificativa pela autoridade administrativa. 0 Equilíbrio econômico
financeiro do contrato será buscado sempre que necessário para restabelecer as condições
previamente pactuadas, mediante solicitação do contratado devidamente justificada e
acompanhada dos documentos que comprovem o desequilíbrio.
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Parágrafo Segundo — A CONTRATADA apresentará mensalmente, nota fiscal,/“fífícaªndg—fip'
pagamento na obrigatoriedade de ser efetuado até o máximo de 30 (trinta) dias da Éntrgga
do objeto licitado, através de depósito bancário em favor da CONTRATADA, em conta
corrente de sua titularidade servindo o comprovante de depósito como recibo dequitação
da nota fiscal e ou fatura, podendo ainda ser realizado por boleto bancário.
Parágrafo Terceiro — Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida a licitante
vencedora.
Parágrafo Quarto - O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante
vencedora encontra-se adimplente com a regularidade fiscal.
Parágrafo Quinto - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.
Parágrafo Sexto - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
Parágrafo Sétimo-Os recursos orçamentários para cobertura das despesas correrão por
conta do orçamento do Município, dotação: A despesa com o fornecimento do produto de
que trata o objeto, está a despesa será consignada à seguinte dotação orçamentária: A
despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação
orçamentária Exercício 2017 Atividade 0505.154520052.2.009 Manutenção da Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo, Classificação econômica 3330.30.00 Material de Consumo,
Subelemento 3390.30.01, no valor de R$ 44.600,00, com recursos com recursos próprios.
Parágrafo Oitavo - No caso das situações que a legislação obrigar, fica o pagamento
condicionado à apresentação e confirmação do CENFOP — Certificado Eletrônico de Nota
Fiscal para Órgão Público, conforme previsto na Lei Estadual nº 13.623/05 e nos Decretos
Estaduais nº27.922/05 e 27.952/05.
CLÁUSULA OITAVA — DO ACOMPANHAMENTO
CONTRATO:

E FISCALIZAÇÃO

DO

atenção ao Art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93, a execução deste Contrato será
acompanhada e fiscalizada pelo servidor da Prefeitura Municipal de JAGUARETAMA, pelos
Srs. Secretários das devidas secretarias, cargo, ao qual compete:
Em

Anotar, no processo de pregão presencial, protocolado na Prefeitura Municipal de
sob nº. 2017021501. PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA, que
originou e vinculam o presente Contrato, todas as ocorrências relacionadas com a sua
execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados;
|| — Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato, a partir do qual poderá ser
realizado o pagamento de que trata a cláusula sétima; ou rejeitá-Io, se executado em
desacordo com este Contrato;
III — Ser ouvido nas hipóteses de alteração ou rescisão contratual, apresentando, se for o
caso, as justificativas para a tomada dessas providências pela autoridade responsável.
I

—

JAGUARETAMA

%/
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Parágrafo Único — As decisões e providências que ultrapassarem a compêtêõíciàªífão
mencionado servidor deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA NONA

—

DO FORO

E

BASE LEGAL:

Este Contrato se encontra subordinado à legislação específica, Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, Decreto Federal nº 3555/2000, que regulamentam a licitação na modalidade
de Pregão, e subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Lei Complementar n.º
123/2006, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e

disposições de direito privado.
Fica eleito o Foro da Cidade de JAGUARETAMA, onde serão executados os serviços, como o
único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso não sejam dirimidas
amigavelmente.
CLÁUSULA DÉCIMA — DA VINCULAÇÃO DO AJUSTE Ao ATO CONVOCATÓRIO E A PROPOSTA
APRESENTADA PELA CONTRATADA:

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório referente ao Pregão

Presencial nº 2017021501, bem como à proposta comercial da Contratada.
Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, e lavrado
o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme,
é assinado pelas partes PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARETAMA e CONTRATADA e pelas

testemunhas abaixo.

Testemunhas:
Nome legível:
CPF nº.: 636—2 &; 62613

%

»

5g

Nome legível:
CPF nº.: oâo'l—

CMC“

0

Qáõlõa

—
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