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ANEXO I - TERMO ma REFERENCIA

PREGKO PRESENCIAL N“ 0912.01/21-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 01120001/21
I - DO OBJETO
l.l.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTlVEiS NO
PERlMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MlLH.5o'CE_. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MIL!-IA/CE"

2 - DA JUSTIFICATIVA
2.l - A contrataqao dar-se-ii pela necessidade da REGISTRO DE PRECOS PARA I-‘UTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE
COMBUSTWEIS NO PERTMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MILHNCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MILl—LF5u'CE.;

2.2 - A presente aquisieao se justiﬁca face a necessidade de abastecimento da Frota Municipal, viabilizando, desta forma, a
prestaeao de servieos publicos nas diversas areas de atuaeao deste Municipio;

2.3 - Considerando que os produtos objeto deste Termo de Referéncia sao classiﬁcados como comuns, pois os mesmos podem ser
objetivamente deﬁnidos por meio dc padroes usuais praticados no mercado e as escolhas feitas poderao ter base os preeos
oiertados e nao necessitam dc avaliagzao especializada, optamos por realizar 0 certame através de procedimento lieitatorio para
Registro de Pregos na modalidade Pregao Presencial. amparado na Lei Federal n° 10.520/2002. e Decreto n° 3.555, de 2000;
2.4 - Considerando por ﬁm, que o Sistema de Registro de Preeos é um importante instrumento cle planejamento e controle das
necessidades adotadas na Administraeao Publica, tendo seu alicerce no inciso ll, art. 15, da Lei n° 8.666fl993 e Decreto n°
7.892/2013:
2.5 - Cwomo se trata de quantidade estimada, nao constimi qualquer compromisso futuro para a PREFEITURA MUNICIPAL DE
MILHA.
3 - JUSTIFICATIVA DE USO D0 PREGRO PRESENCIAL
3.1 - O Decreto Federal n° 10.024, de 20/09/2019 regulamenta a licitaeﬁo, na modalidadc pregao, na forma eletroniea, para
aquisieao de bens e a contrataeﬁo de servicos comuns, incluidos os services comuns de engenharia, porém, a norma admite a
adoeao do pregao na fonna presencial em hipétcse dc comprovada a inviabilidade da sua realizagao no modo eletronico, senio
VC_]3mOSI

"A11. 1° Este Decreto regulamenta a licitacao, na modalidade de pregao. ua
forma eletronica, para a aquisicao dc bens e a contrataeao de servicos comuns,

incluidos os servicos comuns de engenharia, e clispoe sobre 0 uso da dispensa
eletroniea, no ambito da administraeéo publica federal.
(...)

§ 4° Serﬁ admitida, excepcionalmente, mediante prévia justiﬁcativa da

autoridade competente, a utilizaeﬂo da forma de pregﬁo presencial nas
licitagoes de que trata o caput ou a nae acloeao do sistema de dispensa eletronica,
desde que ﬁque comprovada a inviabilidade técnica ou a clesvantagem para a
administraeao na realizaeao da forma eletronica.” (grifo nosso)
3.2 - Por conseguinte_ a Prefeilura Municipal de Milha , através da Gabinete do Prefeito, Sec. de Planejamento, Adm e Finaneas,
Seeretaria de Desenvolvimento Agrério. Secretaria de Saude / FMS. Secretaria de Educacao, Sec. Assist.Trabalho
Empreededorismo e l. Sec de Obras. lnfraestrutura e Urbanismo, Conforme orientacﬁo da legislaeao pertinente, nos terrnos do § 4°
do Art. |° do Decreto Federal n“ l0.024, de 20.109/2019, apresenta-se justiﬁcativa para nao utilizaqzﬁo do Pregao, na sua forma
Eletrénica. optando-se pela forma Presencial, como segue:

3.3 - Considerando matar-se de licitacao para aquisieﬁo de combustivel, onde ha necessidade da lieitante contratada ter posto dc
combustivel na sede do Municlpio de Milha, tendo em vista que os abastecimentos dos veiculos pertencentes a frota Municipal
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(proprios e/ou sublocados) deverao ser efetuados no proprio Municipio.
3.4 - Considerando que os imeressados em participar desta licitaeao deverao ser iicitantes locals, no plano dos fatos, é
recomendavel a realizagao do pregao presencial para melhor se adequar as politicas de compras locais. Esse é um motivo que

justiﬁca 0 abandono do pregao eletronico. Em ta] caso (pregao presencial), continuara a Administraeao Publica a prestigiar todos
aqueles valores (e principios) existemes em torno dessa fenamenta de compras; e ademais, se estara valorizando o
desenvolvimento local. estimulando a economia da cidade, com a utilizaeao de mao-de-obra local, fomentando a geraeao de
emprego e renda.
3.5 - Considerando que a eseolha da modalidade Pregao Preseneial é a que melhor se adequa a aquisiqao do objeto do certame,
pols a Administrargao Pﬁblica tcm o poder discricionario para decidir sobre as modalidades licitatorias de acordo com sua

nccessidade e conveniéncia desde que motivadas, como esta disposto nos autos.
3.6 - Considerando que a opcao pelo Pregao Presencial decorre da sua prerrogativa de escolha que possui a Administraeao, a
utilizagao do Pregao Presencial é uma altemativa do eontratante quando o objeto for comum o bastante para ser completamente
deﬁnido e encontrado no mercado, de fon-na simples e objetiva. Na esteira do exposto, nesse caso. dever-se mencionar que o
principio da eﬁciéncia da Administraeao Publica tem no pregao presencial também a sua manifesta contribuieao.

3.7 - Considerando. por ﬁm. que o Pregao é a forma obrigatoria de modalidade de licitaeao a ser utilizado, previsto no Decreto
Federal n° 10.024/2019. o que efetivamente aqui tendo sido apenas optado pela sua fonna Preseneial, o que reitere-se
indubitavelmente. é permitido pela mesma legislaqao peninente, e sendo que 0 Pregao Presencial, além de mais pratico, facil,
simples, direto e acessivel, atinge o seu ﬁm, e ﬁm unico de toda lieitacao, qual seja garantir a observancia do principio
constilucional da isonomia, permitindo a participacao de quaisqucr interessados que atendam aos requisites exigidos, e a
selecionar a proposta rnais vantajosa para a Administraeao, mediante sessao publica, por meio de propostas de pregos escritas e
lances verbais, além de ser eminentemente publico e aberto, nao resultando desta f0l'ITl3 qualquer prejuizo para a Adrninistracao,
eis porque se justiﬂca a inviabilidade da utilizacao do pregao na forma eletronica, optando-se, como aqui se faz, pela utilizaeao do
Pregao Presencial.

3.8 - Pelas razoes trazidas, fica evidenciada e eomprovada a inviabilidade e a desvantagem para a administraeao na realizaeao da
forma eletronica, justiﬁcando-se o uso da modalidade Pregao Preseneial ao Edital n°09l2.0l/21-SRP. Salienta-se que a
modalidade Pregao na forma presencial nao fol extinta e nem revogada, podendo ser utilizada de formajustiﬁcada.
3.9 - Sendo assim, a escolha da modalidade Pregao Presencia] é a que melhor se adequa a aquisicao do objeto do certame, poisa
Administraeao Pllblica tom o poder disericionario para decidir sobre as modalidades licitatorias de acordo com sua necessidade-e
conveniéncia dcsde que motivadas, como esta disposto nos autos. Diante acima exposto justiﬁco a realizacao de PREGAO
PRESENCIAL.
3.10 ~ Acreditamos. portanto. que a licitacao nesta modalidade nao ira ferir os principios constitucionais, os quais serao

observados. bem como, ao cumprimento da legislaeao pertineme, e. nao acarreta prejulzos entre as partes interessadas. Visando
tao somente ao atendimento da supremacia de interesse publico.

4 - DA FUNDAMENTACKO LEGAL
4.1 - A contrataeao para o sen/ieo, objeto deste Termo de Referéncia, esta fundamentada com base na da Lei n”. 8666/93, Lei n".
l0.520/02, Decretos n° 10.024119, n° 7.892/2013, Lei complementar l23i06, alteracoes posteriores e demais legislacoes
aplicéveis.
5 - D0 FORNECIMENTO
.
5.l - A contratada devera fomecer os combustiveis conforme a necessidade e o determinado pela Seeretaria requisitante deste
municipio mediante documento habil, emitido pelo setor competente;
5.2 - Deverao ser fornecidos combustiveis de boa qualidade scm adulteracao e conforme as especiﬁcaeoes exigidas pela Secretaria

requisitante e somente fomecidos com a apresentacao das requisicoes, ordem de fornecimento efou instrumento contratual;
5.3 - A contratada dcvera fomecer qualquer quantidade solieitada pelo municipio, nao podendo, portanto, estipular cotas minimas
ou maximas para abastecimento/fomecimento.
6 - DA QUANTIDADE, DESCRIQKO E ESTIMADO
6.1 - As quantidades, especiﬁcacoes e valores estimados conforme abaixo:
I
I

ITEM

l
I

EISPECIFICACDES
QUANTIDADE.
UNID-ADE

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL
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1
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GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM CONFORME ANP
323,600.00
LITRO
OLEO DIESEL S10
OLEO DIESEL CONFORME ANP
630,800.00
LITRO

|

7,200

2.329.920,00

6,210

3.9l7.268,00

I

6.247.l88,00

I

VALOR TOTAL R$

I

6.2 » O valor global estimado da presente licitacao é de 6.247.188.00 (seis milhoes. duzentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta
e oito reais).
6.3 - Os valores de referéncia estimados acima foram obtidos com base nos valores médios obtidos através das pesquisas de preeos
realizadas junto ao setor competente e anexadas aos autos.

1 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
7.1 - Fornecer o combustivel objeto contratado as condieoes do contrato;
7.2 - Manter-se durante a execueao do contrato. com as condieoes de habilitaeﬁo e qualiﬁcacao exigidas na licitaoao;
7.3 - E as demais obrigaeoes afetas a contratacao estao previslas na Minuta do Contrato, Anexo V. parte integrante do Edital.
8 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
8.1 - Oferecer todas as informaeoes necessarias para que a contratada possa fomecer os combustiveis dentro das especiﬁcaeoos

técnicas recomendadas;
8.2 - Efetuar o pagamento. mensalmente. das notas ﬁscais correspondentes.
8.3 - Rejeitar. no todo ou em parte, os itens em dcsacordo com o contrato.
8.4 - E as demais obrigaeoes afetas a contratacao estao previstas na Minuta do Contrato. Anexo V, parte integrante do Edital.

9 - D0 PAGAMENTO
9.1 - O pagamento seré efetuado mensalmente, apos a apresentaeao da Nora Fiscal Eietronica NF-e. modelo 55, a qual devera ser
entregue na Tesouraria da Prefeitura, ate o 5° dia do mes subseqllente ao da realizaeao dos fomecimentos efetivamente executado.
9.2 - Apos as faturas screm aceitas e atestadas pelo Funcionario do Setor de Almoxarifado da Prefeitura, a Tesouraria (apos a
comprovaeao do recolhimento das contribuicoes sociais (FGTS e INSS), prova de regularidade para com a Fazenda Federal
(Certidao Conjuma da Uniao) e junto ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). em original ou em fotocopia autenticada)
efetuara o pagamento. sendo que ocorrera dentro do prazo de até 30 dias, contados do reeebimento da Nota Fisca1.»'Fat1.lra.

9.3 - A(O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos scrvieos prestados. apresentar guias de recolhimento dos encargos
incidentes na prestaeao dos servieos (previdenciarios, trabalhistas e tributaries).

no - op. VIGENCIA
10.1. O Contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura.
M|1halCe, 21 de dezembro de 2021
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ANEXO H
(MODELO DA PROPOSTA DE PRECO)

AO
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE. MILI-IA
Ref; PREGAO N“ 0912.01/21—SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 01120001/21

Apresenlamos nossa proposta de preeos referente a Licitacﬁo n“ 0912.01/21-SRP na modalidade PREGAO, cujo objeto é:

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PEFJMETRO
URBANO DO MUNICIPIO DE MILHA.-“CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS
DO MUNICIPIO DE MILHA/C1-3.. Declaramos ter total conhecimento das condiqoes da presente lieitacao e a elas nos
submetemos para todos os ﬁns de direito.
Dados da empresa licitante:
Razao social‘. ................................................... .. CNPJ sob n°: ...................... .. lnsc-rigao Municipal n°: .........................
Endereqo Completo: .............................. ..Te1efone: ............ ..Fax: .................. .. E-mail: ..................... ..;
Dados Bancarios: NOME DO BANCO: ........... HAGENCIA N°: ............ ..CONTA CORRENTE N“:
. . . . . . . . . - - - - | - . . . . . . . . ..,

I
I

ITEM

I
I

ESPECIFICACDES
QUANTIDADE‘.
UNIDADE

MARCA

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

I
I

IDESCRICAO DO ITEM)
73 {D

PU -U1»

O valor global da presente proposta de preeos e de R$ _

(

).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execugaoz confonne edital.
Dados do Representante Legal para assinatura do contrato:
Nome: ........................................... Natural de:
Estado civil...................CargofFuneao: .............................. ...
Endereeo residencial completo....................... .. Telefone: .............. Fax: ....................... .. E - mail: ............ CPF/MF n°:
.................... .. RG n°: ........................Expedido
O licitante deelara que, nos valores apresentados acima, estao inelusos todos os lributos, encargos trabalhistan,
previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, desloeamentos de pcssoal, custos e demais despesas que
possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem dc lucro.
(Local e data).
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Anexo III - modelo "a"
DEC LARACA O
Deelaramos que cu m p rimos plenamente com todas os requisit Os de habilitaoao constantes‘ das
Condicoes 58 e 59 do edital do Pregao n° 0912.01/21-SRP.
Anexo III - modelo
_ "b"
DECLARACAO

Dec 1 aramos . em atendimento ao previsto na Condieao 58, subitem 58.1, do edital do Pregao n°
' " ia do(s) fato(s) a seg uir, 0(5) qual(is) poder(ao) constituir-so em impeditivo(s) da
0912.01/21-SRP, a SUp81'\~€l1l€l1C
nossa habilitaoao

110 p1'OC€d1l'ﬂBl'llO
'
em apre Q o.

' 'da somente cm caso p ositivo)
(declaraeao exigl

Anexo III - modelo "c"

DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao previsto na Condicao 58, Subitem 58.2, do edital do Pregao n.°
0912.01/21-SRP. qu e nao possuimos cm nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em
'
trabalho noturno. pengoso
o u insalubre e de 16 ( d ezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condieao de aprendiz,
" Fe cl e ral de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999).
a pamr
' dc 14 a nos. nos termos do inciso XXXIII do art. 2° da Constituicao

Local e data

Assinatura e carim bo
(representante legal da licitante)
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ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N” 0912.0ll21-SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N” 01120001/21

Aos

, o Municipio de MILHA, através da SECRETARIA DE SAUDE com sede na Rua
. n° . Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob 0 n°
, representada pela
Sra. Jamine Borges de Morais, portadora do CPF n° 036398.233-70, na qualidade de representante do Orgao
Gerenciador do Sistema Registro dc Preoos e a Empresa qualiﬁcada, resolvem fimlar a presente ATA DE
REGISTRO DE PRECOS, de acordo com a licitacao na modalidade Pregao presencial N° 0912.01/'21-SRP, e a

respectiva homologacao datada de

. sujeitando-se as 110111185 disciplinares dos Decretos n“

10.024/19, n° 7.892/2013, Lei Complementar N” 123/06, Lei Federal 11° 10.520, Lei 8.666/93 e posteriores alteracoes,
bem como a classiﬁeaoao das propostas e. pelas condicoes do Edital, mediante as clausulas e condicoes a seguir
estabelecidast

CLAUSULA PRIMEIRA - no OBJETO

I

REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO
URBANO DO MUNICIPIO DE MILHAICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE MILHA/CE..
CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS

A presente Ata dc Registro dc Precos tera validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura, nao
podendo ser prorrogado.
Paragrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preoos, a CONTRATANTE nao estara
obrigada a adquirir os produtos citados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Precos,
podendo fazé-lo por meio de outra licitacao, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaoao dc
qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto. assegurada ao beneﬁciario do registro, a preferéncia de
fornecimento em igualdade dc condicoes.
Paragrafo segundo: A partir da assinatura da Ata dc Registro de Prccos o fomecedor assume o compromisso de
atender. durante o prazo de sua vigéncia, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na integra, todas as condicoes
estabelecidas, ﬁcando sujeito, inclusive, as penalidades legaimente cabivcis pelo descumprimento de quaisquer de
suas clausulas.
CLAUSU LA TERCEIRA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Podera utilizar-se desta Ata de Registro dc Preeos qualquer orgao ou entidade da Administraeao Publica Municipal
que nao tenha participado do ceitame licitatorio, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
Parsigrafo primeiro: Os Orgaos c enlidades que nao participarem do Registro de Precos, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Precos, deverao manifestar seu interesse junto ao Contratante. para que este indique os
possiveis fomecedores e respectivos prccos a serem praticados, obedecida a ordem de classificacao.
Paragrafo segundo: Cabera ao fomecedor beneﬁciario da Ata de Registro de Preoos, observadas as eondicoes nela
estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fomecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde
que este fornecimento nao prej udique as obrigacocs assumidas com o Contratante.
Paragrafo tereeiro: As aquisicoes adicionais por outros orgaos ou entidades nao poderao exceder, por orgao ou
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entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Precos.

Paragrafo quarto: As adesoes a ata de registro de precos nao podera exceder. na totalidade. ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de precos para o organ gerenciador e orgaos participantes, independente do
nI'Imero de orgaos nao participantes que aderirem.

cLAUsULA QUARTA - no FORNECIMENTO

I

Devera ser fornecido oombustivel de boa qualidade sem adulteracao e de acordo com as especiﬁcaeoes contida no
contrato e/on ordem de lbmecimento.
Paragrafo Unico: A empresa que nao cumprir o determinado pela contratante sofrera as sancoes previstas no Edital
em eonformidade com a Lei 8.666/93 e suas alteraooes.
CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota ﬁscal), discriminada de
acordo corn a nota de cmpenho, apés a conferéncia da quantidade e qualidade dos produtos por gestor a ser designado
pela contratante. Observado o recebimento deﬁnitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminaeao dos
hens. juntamente com o Termo de Recebimento, sera esta atestada e encaminhada a administracao da entidade
contratante para ﬁns Iiquidacao.

Paragrafo Primeiro: O pagamento sera creditado em favor do FORNECEDOR. por meio de ordem bancaria ou
cheque nominativo, o qual oeorrera até 30(trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos produtos, apos a
aceitacao e atesto nas Notas Fiseais/Faturas.
Paragrafo Segundo: Sera procedida consulta "cm sitios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao
FORNECEDOR, para veriﬁcacao da situacao do mesmo, relativamente as condieoes exigidas na contratacao, cujos
resultados serao impressos ejuntados aos autos do processo proprio.
Paragrafo Terceiro: Caso haja aplieacao de multa. o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito existenle
na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente. a
diferenca sera cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessario.
CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE FORNECIMENTO
'
O fornecimento do combustivel so estara caracterizado mediante solicitacao do pedido e/ou assinatura do contrato do
fornecimento.
O fornecedor ﬁcara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo que o
fornecimento deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.

CLAUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecucao total ou parcial do objeto do Pregao presencial para Registro de Precos n° 0912.01/21-SRP, a
Administracao da entidade contratante podera. garantida a prévia defesa, aplicar as fornecedoras as seguintes
sancoesz
I - Advertencia, que sera aplicada por meio de notiﬁcacﬁo via oficio, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo 0 prazo de 05 (cinco) dias uteis para que a empresa licitante apresente justiﬁcativas para 0
atraso, que so serao aceitas mediante crivo da Administracao;
ll - multa de 0.1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso pelo deseumprimento das obrigaeoes estabeleeidas,
até o maxirno de 10% (dez por eento) sobre o valor dos produtos nao entregues, recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos. uma vez comunicada oﬁcialmente;
Ill - multa de 10% (dez por cento) sobre 0 valor do produto nao entregues, no caso de inexecucao total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao oﬁcial, sem embargo,
indenizacao dos prejulzos porventura causados ao contratante pela nao exeeucao parcial ou total do contrato.
Paragrafo Primeiro - F icara impedida dc licitar e de contratar com a Administraeao Publica, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da oitaeao e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos deterrninantes da
RLIA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 CENTRO MILHA
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punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante
que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar dc entregar a

documentaeao exigida para o eertame ou apresentar documentaeao falsa, ensejar o retardamento da execueao do seu
objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execueao do objeto pactuado, comportar-se de modo inldoneo
ou cometer fraude ﬁscal.

Paragrafo Segundo - As sancoes previstas no inciso I e no paragrafo primeiro desta clausula poderao ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “ll” e “Ill”, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.
Paragrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a empresa fornecedora pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos devidos pela Administracao ou,
quando for o caso. cobrada judicialmente.
Paragrafo Quarto - As penalidades serao obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fomeeedores da entidadc
contratante, e no caso de suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas no Edital e das demais cominacoes legais.
CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
A Ata de Registro dc Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as disposieoes contidas no art. 65, da Lei n°
8.666/1993.
Parsigrafo Primeiro: O preco registrado podera ser revisto em face da eventual reducao daqueles praticados no
mereado. on em razao de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Paragrafo Segundo: Quando o preco inicialmente registrado. por motivo superveniente. tomar-se superior ao preco
praticado no mercado, o Contratante convocara o fornecedor, visando a negociaoao para reduoao de preeos e sua
adequacao ao praticado pelo mereado.
Parsigrafo Terceiro: Frustrada a ncgociacao, o fomecedor sera liberado do cornpromisso assumido.
Paragrafo Quarto: Na hipotese do paragrafo anterior, o Contratante convocara os demais fomecedores, visando
igual oportunidade de negociaeao.
Paragrafo Quinto: Quando o preeo de mereado tornar-se superior aos preoos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado. nao puder cumprir o compromisso, o Contratante podera:
1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido. sem aplicacao dc penalidade. conﬁrmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicacao ocorreu antes do pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociacao.
Paragrafo Sexto: N50 havendo éxito nas negociacoes, o Contratante procederé a revogacao da Ara de Registro de
Precos, adotando as medidas cabiveis para obteneao da contratagao mais vantajosa.
CLAUSULA NONA - DAS CONDICOES DE RECEBHVIENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTROI DE
PRECOS

O recebimento do objeto constante da presente ata esta condicionado a observaneia de suas especificacoes, e quando
couber. cabendo a veriﬁcacao ao representante designado pela contratante.
Paragrafo Primeiro: Os itens deverao ser fomecidos nas especificacoes conforme 0 ANEXO I do edital e proposta
de preeos da vencedora;
CLAUSULA DECIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
O Fornecedor tera o seu Registro de Precos cancelado na Ata, por intennédio de processo administrativo especiﬁeo,
assegurado o contraditorio e ampla defesa:

A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de easos fortuitos ou de forca maior;
- 0 seu preco registrado se tomar, comprovadamente, inexeqiiivel em funeao da elevaeao dos precos de mercado dos
insumos que compoern o custo do produto.
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N“ 406 cazvrno MILIL-‘A
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Por iniciativa da Administracﬁo, quando:
- nao aeeitar reduzir o preeo registrado. na hipotese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condicao de habilitaeao ou qualiﬁeaeao técniea exigida no processo licitatorio;
- por razoes de interesse publieo, devidamente, motivadas e justiﬁeadas;
- nao cumprir as obrigacoes deeorrentes da Ata de Registro de Precos;
- nan comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preeos;
- caracterizada qualquer hipotese de inexecueao total on parcial das condicoes estabelecidas na Ata de Registro de
Precos ou nos pedidos dela deeorrentcs.
Automaticamente:
- por deeurso de prazo de vigéncia da Ata;
- quando nao restarem fomeeedores registrados;
Em qualquer das hipoteses acima, eoneluido o processo, a eontratante fara o devido apostilamento na Ata de Registro
dc Preeos e informara aos fomecedores remaneseentes, caso haja nova ordem de registro.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO E EMISSAO DAS ORDENS
DE FORNECIMENTO

As aquisicoes do objeto da presente Ata de Registro de Preeos serao autorizadas. caso a caso, pela contratante.
Paragrafo Unico: A emissiio das ordens de forneeimentos, sua retiﬁcaoao ou eancelamento, total ou parcial, sera
igualmente autorizada pelo organ requisilante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - nos ACRESCIMOS E SUPRESSOES

‘

O licitante registrado na Ata de Registro de Preeos estara obrigado a fornecer. quando solicitados, quantitativos
superiores aqueles registrados. em funeao do direito de acréscimo de ate 25% (vinte e cinco por cento) dc acordo
com o§ 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.
Paragrafo Primeiro: Na hipotese prevista no item anterior, a contrataeao se dara pela ordem de registro e na raﬁo
dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
Paragrafo Segundo: A supressao dos produtos registradas nesta Ata podera ser total ou parcial, a critério da
Administraeao, considerando-se o disposto no paragrafo 4° do artigo 15 da Lei n° 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTIDADADE DE ITENS
DE FORNECIMENTO
Os precos ofertados pela empresa classifieada em primeiro lugar, signataria da presente Ata de Registro de Preeos,
constam do Encarte (homologados), que se eonstitui na presente Ata de Registro de Precos.
Paragrafo Dnico: Os preeos, expressos em Real (REE). seriio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Precos, hipotese na qual podera ser utilizado 0 indice
IGP-M da Fundacao Getulio Vargas. O preeo registrado podera ser revisto em face da eventual reducﬁo daqueles
praticados no mereado. ou em razao dc fato que eleve 0 custo dos bens registrados, hipotese na qual podera ser
utilizado o indiee 1GP-M da Fundacao Getulio Vargas.
CLA' UsULA nEcIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES no FORNECEDOR
A empresa fo rnecedora compromete-se a cumprir as obrigacoes constantes no edital e contrato, sem prejuizo das
decorrent es das normas. dos anexos e da natureza da atividade.

CLAUSULA DECIMA Q UINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Sao obrigaeoes da CONTRATANT E , além das con stantes no edital e do Contrato:
Paragrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamen to(s) da(s) Nota(s) Fisca1(ais)1'Fatura(s) da contratada, apos a efetiva
'
to Deﬁnitive;
entrega dos produtos e emissao do Tenno de Receblmen
" do Contrato po r intermédio do ﬁscal especialmente
Paragrafo Segundo: Acompanhar e ﬁscalizar a execucao
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designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alteraqﬁes.

cLAusULA DECIMA snxm - DA DESPESA

As despesas decor_-rentes da contratagﬁo do objeto da presente Ata de Registro de P1-egos corrcrﬁo a cargo do(s) Orgio
t0
(s) Gerenciador, Orgies participantes ou Entidade(s) Usuz'1ri0(as) da Ata, cujos Programas dc Trabalho e Elemen s
de Despesas constarﬁo nas respectivas Notas de Empenho, contrato ou documento equivalcnte, observada as

L

condiqﬁes estabelecidas no edital e ao que dispﬁe 0 artigo 62, da Lei n.° 8.666/93 e alterapbes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ms DISPOSICOES FINAIS
Integram esta Ata 0 Edital do Pregio prcscncial para Registro de Pregos n° 0912.01/21-SRP e a proposta da(s)

r

empresa(s) vencedora(s).

Parégrafo Primeiro: Os casos omissos seriio resolvidos pelo Pregoeiro, com observﬁncia das disposigﬁes constantes
das Leis n°s 8.666/93, 10.520/2002, Decretos n“ 10.024/19, n° 7.892/2013 e Lei Complemcntar N” 123/06 e demais
nonnas ap licéveis .
Parégrafo Segundo: A publicagﬁo resumida desta Ata de Registro de Prego na imprensa oﬁcial, condi<;5o

indispensﬁvel para sua eﬁcécia, seré providenciada pelo Contratante.
Paraigrafo Terceiro: As questﬁes decorrcntes da utilizaapio da presente Ata, que nﬁo possam ser dirimidas
administrativamente, serﬁo processadas e julgadas no foro da cidade de MILHA, com exclusﬁo de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, fu-mam 0 presente instrumcnto em 2 (duas) vias dc igual teor e forma, na
presenqa das testemunhas que também 0 subscrevem.

MILHA - cs, ...................
CAMILE SIMPLICIO DA CRUZ
I Ordenadora dc despesa da Secretaria de Saﬁde

Orgio Gerenciador do Sistema Registro dc Preqos
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N“ O1120001f21

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIL!-LA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AV. PEDRO
JOSE DE OLlVElRA_ 406, inscrito no CNPJ (MF) sob 0 11° 06.74l.S65l000l-06, representado pelo(a) S_r.(a)
FRANCISCO RENATO PINHEIRO e, cle outro lado a ﬁl'lTl3
._. inscrita no CNPJ (MP) sob o
n°
_, estabelecida _
_
doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a)
, portador da Cédula dc
ldentidade n°
SSP/__ e CPF (MF) n°
,tém entre si justo e avenoado, e colebram 0
presente lnstrumento, do qual sﬁo partes integrantes 0 Edital do Pregﬁo n°
e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-so CONTRATANTE e CONTRATADA ﬁs normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e
da Lei n“ 8.666/93. mediante as cléusulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - no OBJETO
l. O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA_E EVENTUAL AQUISICAO
DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE IVEILHAICE, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE 1\/HLHA/CE.

CLAUSULA SEGUNDA - D0 VALOR D0 CONTRATO
l.

O valor deste contrato_ dc RS........................... ..( ................................ ..).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formaoﬁo de Pregos constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregio
e na Cléusula Primeira deste instrumento s50 meramente estimativos, n50
acarretando £1 Administraoﬁo do CONTRATANTE qualquer obrigaoﬁo quanto a sua cxecuoﬁo ou pagamento.
’

CLAUSULA TERCEIRA - no AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizagﬁo do Pregﬁo n°
, realizado com fundamento na
Lei n° 10.520, de 17 dejulho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas vigentes.
r

-

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO

l. A execuqﬁo deste Contrato, bem como os cases nele omissos regular-se-50 pelas cléusulas contratuais e pelos
preceitos do direito pﬁblico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposiooes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com 0 inciso Xll do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
1. O prazo dc vigéncia deste Contrato seré de , com validade e eﬁcécia legal apos a publicagﬁo do seu extrato, tendo
inicio e vencimento em dia do expediente, devendo-so excluir o primeiro e incluir o ﬁltimo.
REA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N‘ 406 CENTRO MIL!-IA
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CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
1. Caberé ao CONTRATANTE:
1.1 - permitir acesso dos empregados cla CONTRATADA £15 dependéncias do CONTRATANTE para a.
entrega dos produtos;
1.2 - impedir que terceiros fomegzam os produtos objeto deste Contrato;
1.3 - prcstar as informaooes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
CONTRATADA;
_

1.4 - devolver os produtos que nﬁo apresentarem condiooes dc scram consumidos;
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicaoﬁo a ser feita pelo Servioo de
Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorizaoﬁo do Fornecimento expedida pelo Servigo do Almoxarifado, 0
fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar 51 CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper
imediatamente 0 fomecimemo. so for o caso.
CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1 . Caberé :51 CONTRATADA:
1.1 - responder, em relaoﬁo aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos scrvioos, tais como:
a) salérios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuiqoes;
d) indenizaooos;
e) vales-refeioﬁo;
1‘) vales-transports; e
g) outras que porventura venham a ser criadas c exigidas pelo Governo.
1.2 - manter os seus empregados sujeitos ﬁns normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vinvulo empregaticio com o orgﬁo;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identiﬁcados por craché, quando em trabalho, devendo substituir
imcdiatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente £1 boa ordem e és normas disciplinares do

CONTRATANT13;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso is dependéncias do CONTRATANTE;
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA. N“ 406 CENTRO MILHA
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1.5 - responder pelos danos causados diretamente £1 AlIIl11Il'lIStl'a§)§0 do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fomecimento do produto. nﬁo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a ﬁscalizagéo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE. quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;
1.7 - efctuar a entrega do produto objeto da Autorizaoﬁo de Fomecimento, de acordo com a necessidade e o
interesse do CONTRATANTE. no prazo de 3 (trés) dias iiteis apos o recebimento da Autorizaoiio de Fornecimento
expedida pelo do Servioo do Almoxarifadoz
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condiooes de consumo. no prazo mziximo de 24 (vinte e
quatro) horas, contadas do recebimento da comunicagao expedida pelo Servioo de Almoxarifado;
1.9 - comunicar ao Servioo de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidad-e de
carater urgente e prestar os esclarecimentos que juigar necessario; e
1.10 - a obrigaozio de manter-se, durante toda a exeouoao do oontrato, em compatibilidade com as obrigagzoes
assumidas, todas as condigoes de habilitaqﬁo e qualiﬁcaoﬁo exigidas no Pregﬁo n°
.

CLAUSULA OITAVA - ms onmmcons socnus, COMERCIAIS E FISCAIS
1. A CONTRATADA cabera, aim;
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciérios e obrigagoes sociais previstos na
legislaoao social e trabalhista om vigor, obrigando-so a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nﬁo
manterao nenhum vinculo empregaticio com 0 CONTRATANTE;
1.2 - assumir. também. a responsabilidade por todas as providénoias e obrigaooes estabelecidas na legislaoﬁo
especiﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto ou em conexao com ele, ainda que acontecido em dependéncia do CONTRATANTE;
1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fomecimento
do produto, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continéncia; e
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da adjudicagao desta
Contrato.
2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nﬁo transfere-a
responsabilidade por seu pagamento £1 Administraoﬁo do CONTRATANTE. nem poderé onerar o objeto deste
Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva. para com 0 CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES GERAIS
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N" 406 CENTRO MILHA
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1. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;
1.2 - expressamente proibida, a veiculacao de publicidade acerca dcste Contrato, salvo se houver prévia
autorizacao da Administracao do CONTRATANTE; e
1.3 - vedada a subcontratacao de outra empresa para o fomecimento do produto objeto deste Contrato.

CLAUSULA DIIICIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
1. Este contrato sera acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse ﬁm, representando 0
CONTRATANTE, permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo do informacoes pertinentcs a essa
atribuicao.
2. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor desigano para esse ﬁm deverﬁo ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA, em tempo habil para a adocao
das medidas convenientes.
3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao do CON TRATANTE, durante 0 periodo de
vigéncia do Contrato, para representé-la administrativamente sempre que for necessario.

CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTACAO
1. A atestacao das faturas correspondentes ao fornecimento do produto cabera ao Chcfe do Service do Almoxarifado
do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse ﬁm.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata 0 objeto, esta a cargo da dotacao orcamentaria orgao 02Gabinete do Prefeito unidade(s) 01-Gabinete do Prefeito, orgao 12-Sec. de Planejamento, Adm e Financas unidade(s)
01-Sec. de Planej amento, Adm e Financas, orgao 14-Secretaria dc Desenvolvimento Agrario unidade(s) 01-Secretaria
de Desenvolvimento Agrario, orgao 07-Secretaria de Saude / FMS unidade(s) 01-Fundo Municipal de Saude - FMS,
orgao 06-Secretaria de Educacao unidade(s) 01-Fundo Municipal de Educacao, orgao 08-Sec. Assist.Traba1ho
Ernpreededorismo e 1 unidadeis) 01-Sec. de Assist. Trab. Empr. Incl. Social. 02-Fundo Municipal dc Assistencia
Social, orgao 13-Sec de Obras, lnfraestrutura e Urbanismo unidade(s) 01-Sec de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - no PAGAMENTO
1. A CONTRATADA devera apresentar nota ﬁscal para liquidacﬁo e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancaria creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 1 (dez) dias
contados da apresentacao dos documentos junto a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA.
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2. Para efeito dc cada pagamento, a nota ﬁscal ou fatura dcvera estar acompanhada das guias de comprovacao da
regularidade ﬁscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou

sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocopia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os produtos fornecidos
nao estiverem em perfeitas condicoes de consumo ou em desacordo com as especificacoes apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores corresponclentes a multas ou indenizaciies
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento serzi efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacéio qualquer obrigacao
ﬁnanceira. sem que isso gore direito £1 alteracao dos precos. ou dc compensacﬁo linanccira por alraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma
para tanto, ﬁca convencionado que a taxa de compensacao ﬁnanceira devida pelo CONTRATANTE, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:
EM = 1 x N x VP
Onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias cntre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP _= Valor da parcela a ser paga.

l= lndice de compensaoao ﬁnanceira = 0,00016-44, assim apurado:
1 = (TX)

365
I = (6/100)
365
I = 0,000 1 644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.
6.1 - A compensacao ﬁnanceira prevista nesta condicao sera incluida em fatura a ser apresentada
posteriormente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO no CONTRATO
1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da L-ei 8.666/93. desde que haja interesse da
Administracao do CONTRATANTE, com a apresentacﬁo das devidas justiﬁcativas.
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cLAUsULA UECIMA QUINTA - no AUMENTO on SUPRESSAO
1. No interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderé ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte c cinco por cento), confomie disposto no artigo 65, paragrafos 1°
e 2°, da Lei n° 8.666/93.
2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar nas mesmas condicoes licitadas os acréscimos ou supressoes que se
ﬁzerem necessaries, até 0 limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenhum acréscimo ou supressao podcra exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressoes resultante
dc acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLAUsULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1. Pela inexecucao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigaooes
assumidas, a Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as
seguintes sancoesz
‘
1.1 - adverténcia;
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecucﬁo total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos. contado da comunicacao oﬁcial;
1.3 - multa dc 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez
por cento) sobre 0 valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamcnte ou por rnotivo nao aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente I‘: solicitacao ou a Autorizacao do Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Clausula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo maximo dc 15 (quinze) dias, contado da
comunicacao oﬁcial;
1.4 - multa de 0.3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustiﬁcadamente ou por motivo nao aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente 51 solicitacao ou a Autorizacao de Fornecimento previstas nos subitens
1.7 e 1.8 da Clausula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo dc 15 (quinze) dias, contado da comunicacao
oﬁcial;
1.5 - suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao do do
(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA, por até 2 (dois) anos.
2. Ficar impedida dc licitar e de contratar com a Administraciio Publica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido 0
direito prévio da citacao e da ampla dcfcsa, cnquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
2.1 - ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Contrato;
2.2 - niio mantiver a proposta, injustiﬁcadamente;
2.3 - comportar-se de modo inidonco;
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2.4 - fizer declaracao falsa;
2.5 - cometer fraude ﬁscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execucao do Contrato;
2.7- nao celebrar o contrato;
2.8- deixar dc entregar documentacﬁo exigida no certame;
2.9- apresentar documentacao falsa.
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricao no
Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da
Lei n.° 8.666193.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Administracao do
CONTRATANTE, em relacao a um dos evcntos arrolados no item 2 desta Clausula, a CONTRATADA ﬁcara isenta
das penalidades mencionadas.
5. As sancoes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracao do CONTRATANTE,
poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamenle com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

CLAUsULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
1. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°
8.666193.
2. A rescisao do Contrato podera ser:
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administracao do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notiﬁcando-se a CONTRATADA com a antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias;
2.2 - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacao, desde que haja
conveniéncia para a Administracao do CONTRATANTE;
2.3 -judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.
3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacéio escrita e fundamentada da autoridade
competente.
3.1 - Os casos de rescisao contratual serﬁo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditorio e a ampla defesa.
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cLAUsULA nI':CIMA OITAVA - DA vINCULACAo A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato ﬁca vinculado aos termos do Pregao n°
, cuja realizacao decorre da autorizacao do Sr(a).
FRANCISCO RENATO PIN HEIRO, e da proposta da CONTRATADA.

cLAUsULA DECIMA NoNA - no FORO
l. As questoes decorrentes da execucao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas administrativamente, serao
processadas e julgadas no Foro do Municipio de MILHA, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

E, para ﬁrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelas representantes das parte,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
MILHA - CE, cm

CON TRATANTE

de

de

CONTRATADA(O)

TESTEMUNI-IAS:

l.

2.
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