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CONTRATO
PROCESS❑ W. 2021.09.30.01E
PREGAO PRESENCIAL 2021.09.30.01E
CONTRATO N° 2021093001E
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE SALITRE,
ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCACAO E A EMPRESA SALITRE
COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA EPP, PARA 0 FIM QUE A SEGUIR SE
DECLARA:
❑ MUNICIPIO DE SALITRE, pessoa juridica de direito public°, atraves do
Fundo Municipal de Educacao, CNPJ if. 12.464.491/0001-00, corn sede na Praca sao
Francisco, SIN, Centro, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado
pela sua Ordenadora de Despesas, Sra. Monica de Alencar Ribeiro e a Empresa
SALITRE COMERCIAL DE COMBUSTIVEL LTDA - EPP, CNPJ ri° 06.978.311/000106, situ ado na Fazenda Apertado, n° 28 - Zona Rural, na cidade de Salitre/CE, a seguir
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Representante de legal o
Sr. Jose Ferreira da Silva, brasileiro, solteiro, empresatio, portador da Carteira de
Identidade de nQ. 329649863 SSP/SP e do CPF nQ. 495.152.413-91, resolvem firmar o
presente contrato, em conformidade corn o Processo LicitatOrio na. 2021.09.30.01E, na
modalidade Pregao Presencial n4. 2021.09.30.01E, do tipo menor preco, regime de
execucao indireto, empreitada por preco global/lote sob a regncia da Lei Federal rf.
8.666/93 e suas alteracbes posteriores, e demais Iegislap:7)es pertinentes, cada qual
naquilo que couber, e mediante as seguintes clAusulas e condicOes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENT❑ LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade Pregao Presencial, em conformidade com as
Leis Federais 10.520/02 - Lei do Pregao e 8.666/93 - Lei das LicitacOes Malicas e no
process° administrativo n. 2021.09.30.01E, devidamente homologado pela Ord. de
Despesas do Fundo Municipal de Educacao da. Prefeitura Municipal de Salitre.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente contrato a: contratacao de pessoa juridica para
fornecimento de combustivel para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educacao do municipio de Salitre/CE.
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LOTE UNICO
ITEM
1

ESIDECIFICAcA0
GASOLINA

UNID

L
VALOR DO LOTE

QUANT.
2.000

VALOR
UNITARIO
R$ 6,27

VALOR
TOTAL
R$ 12.540,00
R$ 12.540,00

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1. 0 objeto contratual tern o valor estimado de R$ 12.540,00 (doze mil e quinhentos e
quarenta reais).
CLAUSULA QUARTA DO PRAZO
4.1. 0 prazo contratual sera ate 31 de dezembro de 2021.
4.2. Prazo de entrega nao superior a 24 horas, a contar da emissao da solicitacao emitida
pelo responsavel.
CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas deste contrato correrao por conta da Dotacao Orcamentaria: 0505 12
122 0037 2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Educacao.
Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo, mediante a utilizacao de
recurs() prOprio.
CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAcA0
6.1. Para o objeto deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome do
Fund° Municipal de Educacao.
6.2. Os pagamentos serao realizados ap6s a entrega do objeto, corn a devida
documentacao fiscal;
6.2.1. Os precos pactuados poderao ser restabelecidos, para a manutencao do equilibria
econOmico - financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a
ser devidamente comprovado, por meio de planilha analitica e documentacao habil.
6.2.2. Os objetos serao atestados e pagos, pelo Fundo responsavel, nos prazos e na forma
estabelecidos no Contrato.
6.2.3. 0 pagamento sera efetuado, em ate o 15Q. (decimo quinto) dia util, contados da
data do recebimento da Nota Fiscal, diretamente pela Fundo responsavel.
6.2.4. NA° haven reajuste de precos.
6.3. Dos Recebimentos:
6.3.1. Os recebimentos do objeto do presente Edital dar-se-ao conforme o descrito no
artigo 73, inciso II e seus paragrafos, da Lei n.Q 8.666/93, e conforme o disposto a seguir:
6.3.1.1. A simples assinatura do servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de
transporte implica apenas o recebimento provisOrio.
6.3.1.2. 0 recebimento definitivo dos combustiveis e dos derivados dar-se-a apenas apos
a verificacao da conformidade corn a especificacao constante no Edital e us Anexos.
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6.4. Caso insatisfatOrias as verificacoes acima, lavrar-se-a urn Termo de Recusa, no qual
se consignarao desconformidades corn as especificacoes contidas neste Edital e seas
Anexos. Nesta hipOtese, o combustivel e os derivados sera rejeitado, devendo ser
substituido no praza maxima de 02 (dois) dias.
6.5. Caso o fornecimento dos combustiveis e dos derivados nao ocorra no prazo
previsto, ou em caso de nova rejeicao, estara a empresa incorrendo ern atraso na entrega,
sujeitando-sea aplicacao de penalidades.
6.6. Os custos da substituicao dos combustiveis e dos derivados correrao
exclusivamente a conta da empresa contratada.
6.7. 0 recebimento nao exclui a responsabilidade da empresa fornecedora dos
combustiveis e dos derivados, objeto deste Edital pelo perfeito desempenho do
combustivel e dos derivados fornecido, cabendo-lhe sanar, as suas expensas, quaisquer
irregularidades detectadas quando de sua utilizacao, inclusive defeitos mecanicos
decorrentes da ma qualidade dos combustiveis e dos derivados.
CLAUSULA SETIMA - DAS SANcOES
7.1. Ao contratado total ou parcialmente inadimplente sera° aplicadas as sancoes dos
artigos 86 e 88 da Lei n2 8.666/93 e suas demais alteracOes;
7.2. A licitante con tratada pela Prefeitura Municipal de Salitre para a entrega do objeto,
no caso de inadimplemento, ficara sujeita as seguintes sancOes:
7.2.1. Advertencia;
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.2 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do objeto
da Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave;
7.2.2. Multas necessarias, conforme segue:
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas, por meio de Document° de Arrecadacao Municipal - DAM, a
ser preenchido de acordo corn instrucees fornecidas pela Contratante);
a) de I% (urn por cento) sabre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso
e/au interrupcao na entrega do objeto, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 5% (cinco por cento) sabre o valor contratual total do exercicio, por infracao a
qualquer clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste
inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
III - suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar
corn o Municipio de Salitre, por prazo nao superior a 02 (dots) anos;
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao PUblica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punka() ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sarao
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aplicada corn base nos incisos anteriores.
CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO
81 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da
Lei n.° 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracks
posteriores.
8.2. A inadimplencia das clAusulas e condicoes estabelecidas no instrumento
convocatOrio, pela Contratada, assegurara a Contratante o direito de da-lo por
rescindido mediante notificacao entregue diretamente ou por via postal, corn prova de
recebimento.
8.3. Os procedimentos de rescisao contratual, tanto amigaveis, como os determinados
por ato unilateral da Contratante, serao formalmente motivados, assegurado
contraditorio e a ampla defesa, mediante previa e comprovada intirnacao da interessada
para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 10 (dez) dias fads, contados de seu
recebimento e, na hipbtese de desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada da decisao rescisnria.
8.4. t dever da Contratada reconhecer os direitos da Administracao em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitacks
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
9.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as conclicoes necessarias
an plena cumprimento das obrigacks decorrentes da presente licitacao, consoante
estabelece a Lei no 8.666/93.
9.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual.
9.3. Providenciar os pagamentos a Contratada, a vista das Notas Fiscais/Faturas
devidamente atestadas, pelo setor competente.
CLAUSULA DE'CIMA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1. Executar o objeto contratual em conformidade corn as condicOes e prazos
estabelecidos na proposta.
10.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade corn as
obrigacOes assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificacan exigidas na
licitacao.
10.3. Arcar corn eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados
por ineficiencia ou irregularidade cometida por seas ernpregados ou prepostos
envolvidos na execucao do contrato.
10.4. Aceitar nas mesmas condicOes contratuais os acrescimos e supressOes ate 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VINCULAcA0 CONTRATUAL
11.1. Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo LicitatOrio
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2021.09.30.01E, Pregao Presencial nQ. 2021.09.30.01E, que the deu causa, para cup
execucao exigir-se-a a rigorosa obediencia ao Edital e seus anexos, ao Decreto 3.555/00,
Lei Federal 10.520/02 e a Lei Federal 8.666/93, e suas alteracOes posteriores e a proposta
de precos da Contratada, parte integrante do presente instrumento contratual.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1. Fica eleito o faro da Comarca de Salitre - CE, para conhecimento das questOes
relacionadas corn o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos meios
administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicOes retro - estipuladas, as partes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, perante 02 (duas)
testemunhas maiores, capazes, que tambem o subscrevem.
Salitre/CE, 22 de outubro de 2021.

Monica de Alencar Ribeiro
Ordenadora de Desp. do Fundo Municipal de
Educacao
CONTRATANTE

SALITRE COMERCIAL DE
COMBUSTIVEL LTDA - EPP
CNPJ: 06.978.311/0001-06
CONTRATADA
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