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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREGÀo ELETRôNtco No oos/2022

PRocEsso LrctrATóRro N' 006/2022

ITEM

Combustivel - Gasolina, Comum (C), automotiva, de acordo com legislaÉo
te da ANP (PETROYIA)

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços dos combustiveis, conforme a proposta âpresêntada pela CONTRÂTADA,
será calculado considerando o preço mêdio ao consumidor do litro do referido combustível divulgado pelo Sistema
de Levantamento de PÍeços da Agência Nacional do PetÍôleo, Gás Natural e Biocombustiveis - ANP, resumo

UNIDADE QNT
ESTIMADA

Litro 264,691

semanal na cidade de Caruaru/PE, sobre o qual será deduzido
descÍito no parágraÍo anterior e oÍerecido pela CONTRATADA.

o valor pondente ao percentual do desconto

CONÍRATO FMAS N.O 06512022 QUE ENTRE SI CELEBRAIT O
FUNDo t uNtctpAl oE ÁssrsrÊrvctA soctAL DE cHÃ
GRANDEIPE E A EITPRESA TT. L. DE QUEIROZ F'LHO EIRELI,
PÁRÁ OS F,,VS QUE SE ESPEC'F'CÁ.

Aos 15 (quinze)_dias do mês de dezembro de 2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE CHÃ GRANDE-PE, pessoa juridica de direito público inlemo, com sede e Foro em Pernambuco,
localizado à Rua José Trajano Lopes, - Augusto David - Chã Grande-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o no

í 3.671 .776/000í -85, nesle âto representado pela sua Gestora e Secretária de Assistência Social Sra. Alexandra
L4aria Gomes da Fonsecâ Neto, brasileira, casada, Funcionária Pública, nomeada por meio da Portaria No

O2OI2O22 datada em 3010112022, portadora da CaÍteira de ldentidade no 4.668.327 SDS/PE, CPF no 988.031.664-
91. no uso da atribuiÉo que lhe conÍere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CO},ITRÂTANTE, e a
empresa M. L. de Oueiroz Filho Eireli, inscÍita no CNPJ sob o n' 23.693.860/000í -53, estabelecida à Rodovia
Joâo Gouveia da Silva. S/N" - Boa Vista - Chã Grande/PE - CEP: 55.636{00, nesle ato representada por seu
represêntante legal, Sr. José Lêonardo de Lira, portador da Cartêira Nacional de Habilitaçáo n' 029692785'16,
expedidâ pelo Depaíamenlo Estadual de Trânsito de Pernambucô, CPF n' 866.8ô2.324-91, doravante
denominada CONTRATADA, pactuam o presente Conlrato, cuja celebração é decorrentê do Processo Licitetório
N' 006/2022 - Pregão Eletrônico No 00512022 - Ata dê Regisúo de Preços FMAS N' OO7|2O22 - doÍavante
denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modiíicâÉes
subsequentes; pelos termos da proposta vencedoÍa, partê integrente deste contrato; pelo estebelecido no Edital e
seus anexos, oelos pÍec,eitos de direito público, aplicando-sê-lhes suplelivamente, os principios da Teoria Geral
dos Contratos e ãs disposições de direito pÍivado: atendidas âs cláusulas, e condiçõ€s que se enunciam a seguir'

CúUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - AquisiÉo de Combustívêis destinados ao âbastecimento da Frota de
Veículos próprios do Fundo Municipal de Assistência Social, conformê especiÍlcações e demais exigências
previstâs no êdital e seus anexos, como se aqui estivessem tÍãnscritos.

PARÁGRÁFO ÚNICO - Os produtos deverão alendeÍ rigorosamenle exigências e ser entregues em estrita
obediência ao presente Contralo, devendo ser observadas integral e rigorosamente as necessidades da
CONTRATANTE, assim como ao que dispóe o Edital Pregáo Eletrônico No 00512022 e seus anexos, bem como a
proposiã de preços âpÍesentadâ pela CONTRATADA.

cúusuLA SEGUNDA - DO PRECO - O CONTRÂTANTE pagará à CONTRATADA o valor do litro por item,
multiplicadc pela quantidade solicitada e deduzido o percenlual de desconto; períazendo o tolal de R$ í.270,50
(Um mil, duzentos e 9etênta rêais ê cinquenta centavosl.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante o período de vigência da ata serão praticados os descontos sobre o preço
niédio ao consumidor divulgado pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustiveis - ANP. resumo semanal na cidade de Caruaru/PE, nos seguintes percenluais:

Gasolina comum - 0,6% (zêro víÍgule seis por cento), calculado sobre o preço médio ao consumidor divulgado
pelo Sistemâ de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petrólêo, Gás Nâtural e Biocombustiveis - ANP,
resumo semanal na cidade de Caruaru/PE, correspondente à R$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), o litro,
na data da assinaturâ do presente contrâto.

DESCRTçÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSTSTÊNCIA SOCIAL

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor do litro dos combustíveis será apurado pelo Fiscal do Contrato, mediante
pesquisa realizada no site da ANP - Agência Nacional do Petróleo vigênte na data de emissão quinzenal da nota
fiscal.

CúUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO - Os pagamentos serão eÍetuados mêdiante crédito em conta
corrente da contratada, por ordem bancária, em até 15 (quinze) dias conseculivos, a contar do recebimenlo
definitivo, quando manlidas as mesmas condiçÕes iniciais de habilitação e caso náo haja fato impeditivo para o
qual tenha mnmrrido àcontratada.

a) Os pagamentos seÍáo realizados integralmente, em conespondênciâ com os combustiveis
eÍelivamente enlregues no mês anterior ao do pagamento.

PARÁGRAFo NoNo -
registrâdo no Contrato.

A adjudicatária náo podeÍá apresentar nota fisca ra com CNPJ/MF divêrso do

b) O pagamenlo da obrigaçâo deverá omner em prazo náo superior a 30 (trinlâ) dias, contados a
partir da data Íinal do período de âdimplemento de cada parcela.

c) A notâ Íiscal devidamente ateslada deverá ser apresentada nâ Secrêtaria de Finanças do
Municipio de Chã Grande/PE, Localizade na Avenida São Josê, n" 10'1, CentÍo, Chá Grande/PE, CEP:
55.636-000.

panÁCnefO PRIMEIRO - A fornecedora devêrá apresentar, no primeiro dia útil de cada quinzena, as
autorizaÇões de abastecimento entÍegues pelo Fundo Municipal de Assistência Social quando dos abastecimentos
da quinzêna anterior.

PARÁGRAFO SEGUNDo - Apôs a conferência das autorizações de abastecimento da quinzena anterioÍ, o Fundo
Municipal de Assistência Social informeÍá as inconformidades, se for o cáso, e solicitará a emissão da nota Íiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Íornecedora deveíá apresentar a(s) nota(s) íiscal(is), em duas vias, contendo
OBRIGATORIAMENTE o detalhamento das datas dos abastecimentos, os dados dos veiculos (placa, modelo) e
dos conduloíes (nome completo, tunção/cargo e CPF), bem como da quanlidade de litros e preços unitários dos
combustiveis fornecidos, NAO serão aceitas notas fiscais genóricas, emilidas.

PARÁGRAFO AUARTO - A nota fiscal seÉ atestada pelo responsável pelos abastecimentos, após conÍerência do
quanlitativo com as âutorizações de abastecimento emitidas pelo Fundo Municipal de Assistência Sociâ1.

PARÁGRÂFO QUINTO - O pagamênto somênte será auloÍ2ado depois de âtestado o recebimênto derinitivo pelo
gestor do Fundo Municipal de Assistência Social, condicionado este à veriÍicaÉo da conformidade da Nota Fiscal
em relaÉo ao combustivel efetivamente entregue.

a) A nota Íiscal devêrá sêr obrigatoriamênte acompânhada da comprovaçáo da regularidade Íiscal,
mediante consulta nos sites oficieis.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso as consultas de regularidade fiscal sêjam dêsfavoráveis, será concedido o prazo de
05 (cinco) diâs úteis à fornecedora, prorrogáveis por igual periodo a critéÍio do Fundo Municipal de Assistência
Social, para a regulaÍizaÉo ou apÍesentaÉo de sua dêfesa.

a) Não havendo regulaÍizaçáo ou sendo a deÍesa considerada improcedente e, pêrsistindo a
irregularidade, o Fundo Municipal de Assistência Social poderá adolar medidas necessárias à rescisão
da contÍataÉo, assegurando a fornecedora âmpla defesa.

b) Havendo a efetiva entrega dos combustiveis, os pagamêntos sêráo realizados normalmentê, âté
que se decida pela rescisáo mntratual, caso a fornecedora nào regularize a sua situaÉo peranle a
regularidade Íiscâ1.

PARÁGRAFO SÉrtUO - O Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande poderá deduzir do montante a
pagaÍ os valores correspondentes â multas ou indenizações dêvidas pelo fornecedor.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento efeiuado não isentará o fornecedor das responsabiladades decorrentes do
fornecimento.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARÁGRAFO DÉCIMO - Deveráo estar inclusos nos preços apÍêsentâdos todos os gastos do frele, embalagem e
todos e quaisquer tributos, se.iam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais, comerciais ou de qualquer
outra natureza Íesultantes da execuçáo do contrato.

CúUSULA QUARTA - DA FISCALIZACÃO - Durante a vigência do contrato, â execução do objeto será
acompanhada e Íiscalizada pelo servidor Ednaldo BêÍtoldo Campo3 matrícula 001385, e o servidor José
Antônio de Lima Filho malÍicula 346920 será responsável pela gestão conlralual, conÍorme art.67 da lei
8.666/93 e suas alteraçÕes.

plúcufo PRIMEIRo - os serviços objeto deste contralo serão acompanhados pelo Fundo Municipal de
Assistência Social, a qual orientaÍá diÍetamenle a contratada, devendo todas as decisôes e medições serem
homologadas pelo técnico responsável pela fscalização do conlrato.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - O objêto da prêsente licitação será atestado por servidor do Fundo Municipal de
Assistência Social requisitante, após â mmprovaÉo da eíetiva realizaÉo dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Íiscal veriÍicárá o exato cumprimento das obrigaçóes da contratada no mês
imediatamente anterior ao do pagamento, quanto à quântidade de horas; à quantidade dos serviços, e ao prazo
previsto para execuÉo, atestando-os.

plnÁOnafO QUARTO - Os serviços que foram realizados em desacordo com esle contrato não seráo
atestados, ficando a conlratada obrigada a refazê-los.

CúUSULA QUINTA - DAs coNDIcÕEs DE ENTREGA E REoEBIMENTo Do oBJETo - A CoNTRATADA
deverá entregar os combustiveis de acordo com as necessidades de consumo da administração pública municipal,
sendo de forma paÍcelada direlamenle no tanque do veiculo, após solicitação do Fundo Municipal Requerente.

a) Os veículos que compóem a frota própÍia do Fundo Municipal de Assistência Social, deverão ser
abastecidos nas instalaçóes da fomecedora, mediante autorização foÍmal (escrita).

b) A autorizaÉo será emitida pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande, em duas
vies, devidamente assinada pelo responsável do Fundo Municipal solicitante, ou poÍ alguém
designado pelo mesmo.

c) Somenle serão recebidos os combustlveis em prazo diferente, caso haja necessidade por parte da
fornecedora, quando do Íequerimento de prazo diferenciado deverá haver as justiÍicativas, as quais
seráo analisadas pelo Fundo Municipal requerente, podendo ou não ser dêferido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nâ ocasiáo do abastecimento, a fornecedora expedirá:

a) Número da Ordem de Fomecimento/Abastecimentot
b) Data do abastecimento;
c) Dados do Veiculo (placâ e modelo);
d) ldentificaÉo (nome completo, função/cârgo e CPF) e assinalurâ do motorista responsável e do
gestor/Íiscal do contrato;
e) LeituÍa do odômetro no ato do abastecimento;
0 Relaçáo percentual entre etânol e gasolina, a fim de veriíicar a vantajosidade econômica na
dêÍinição do combustível a ser abastecido;
g) Tipo e quantidade do mmbustível abastecido
h) Preço por litro do combustível aplicável ao abastecimento naquela data, em conÍormidede com â
proposta vencedora da licitaçáo.
i) O documento expedido será anexado na segunda via da autorização e devolvida para o respectivo
motorista/opeÍador na ocasião do abastecimenlo:
j) A Empresa que fornêcer diesel (S10) deverá dispor de instâlação apta a recepcionar veículos com
comprimênto e altura caracteristicos de cada espêcie, podendo ainda estarem sendo transportâdos
em veículos prancha, aumentando ainda mais a allura do vêiculo;
k) A Empresa que fomecer gasolina e êtânol, deverá dispor de instalaÉo apla gaía rec€pcionar
veiculos com tamanho ê allura caracteristicos de cada espécie.

PARÁGRAFO SEGUNOO - O(s) locat(is) de abastecimentos deverá(áo) es
tenilório do Municipio de Chã Grande, pÍeferencialmente na sêde do M

nas dependências do
ndo estar nâ época dâ
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contratação, devidãmênte instalado e licenciado e apto para recepcionar e realizaÍ abastecimentos em veiculos
próprios do Fundo Municipal de Assistência Social.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O licitante vencedor ficará obrigado a trocar as suas expensas, o produto, que vier a
ser recusado sendo que o ato de recebimento náo importará sua aceitaÉo.

pAnÁGncfO QUARTO - Em atendimento ao disposto na legislãçáo, a apresenlaçâo do pÍoduto deverá
âssegurar informações claras, precisas, ostensivas em lingua portuguesa, sobre caÍacle[isticâs, marca,
procedência, qualidade, quanlidade, composição, preço, origem e outros, devendo obedeceÍ também às
regulamentações da Agência Nacionaldo Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis (ANP).

panÁOnapO QUINTO - Corrêráo por conla da emprêsã vencedora lodas as despesas relacionadas ao
fornecimenlo, incluindo, entre oulras que possam exislir, despesas com embalagem, seguros, lÍanspoÍte, tributos e
encârgos trabalhistas e pÍevidenciários.

PARÁGRAFO SEXTO - A(s) mercadoria(s) fornecida(s) estarão sujeitas à veriflcâção, pela unidade requisitante,
da compatabilidade com as especificações do Edilal e de seus Anexos, no que se Íefere à quântidade qualidade.

PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de náo cumprimenlo ou inobserváncia das exigências pacluadas para o
fornecimento, nos termos das previsões deste Edital e de sêus Anexos, o fornecêdor deverá providenciar a
substituiÉo da(s) mercadorias(s), imediatamente, contados do recebimento da notiícaÉo, sem ônus para o
Fundo Municipal de Assistência Social, e independentemente de eventual aplicaÉo das penalidades cabiveis.

PARÁGRAFo OITAVO - lndependentemenlê da aceilaçáo, a adjudicatáÍia garantirá a qualidade do produto
obrigando-sê a repoÍ aquele que apresentar defeito ou foÍ entregue em desacordo com o apresentado na
proposta.

PARÁGRÂFO NONO - Os produtos seráo aceitos provisoriamênte pelo motoÍiste/operador com a assinatura no
comprovante dê abastecimento, o recebimento dêfinitivo sêrá feito aÉs â verificaçáo da quantidade e qualidade
dos mesmos, bem como da manutençáo das condiçôes de hâbililâção por partê da fomêcedora.

plnÁOnafO DÉCIMO - A convocação do fomecedor pelo 619ã0 mmpetente será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deveráo crmpare@r para rêtirar o respêctivo pedido.

PARÁGRAFO OÉCIMO PRIMEIRO - O ÍoÍnecedor convocado na forma do subitem anterior que náo comparecer,
náo retirar o pedido no prazo êstipulado ou não cumprir as obrigações estabêlecidas no @ntrato, estará sujeito às
sançóes pÍevistas no Edital.

PARÁGRÂFO DÉCIMO SEGUNDO - Ouando comprovada uma dessas hipóteses, será indicado o próximo
Íornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuizo da abeítura de proc€sso administrativo pâra aplicaÉo de
penalidades.

cúusuLA sExrA - - A CONTRATADA se obriga, adicionalmente os
encargos descritos no Edital PRE O ELETR NICO No 005/2022, os encargos a seguiÍ:

a) Executar e cumprir fielmente o Contrato em estrita conformidade com todas as disposições contidas
no Edital e seus Anexos referenles ao PREGÁO ELETRÔNICO No 005/2022;

b) Possuir quantitativo suficiente para atender as necessidades da CONTRATANTE a partir da data de
assinatura deste Contrato, de forma rêgular sem interÍupções, observando todas as normas
especiÍicas da legislaçáo vigente com reÍorencia ê execução do objeto;

c) Náo transÍerir a outrem, no todo ou em parte, o presente Conlralo, sem a prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE:

d) Manter, durante lodâ a execuÉo do Contrato, em compatibilidede com as obrigaçóes por ela
assumidas, todas as condiçôes de habilitação e qualiÍicaÉo exigidas na licitaÉo;

e) Comprovar, sempre que solicitado pêla CONTRATANTE, à quitaçáo das obÍigâções trabalhistas,
previdenciária, tributárias e fiscais, como condição à percepção do vâlor

0 Enviar á CONTRATANTE Nota Fiscal com a discriminação do e
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g) Aceitar, nas mesmas condigões contratuais, os acréscimos e supressões que por ventura possam
vir a ocorrer, nos termos da Lei;

h) A CONTRATADA deverá apresentar-se sempre que a CONTRATANTE convocar;

» A CONTRATADA deverá ârcâr com todas as despesas, independente da natureza, para o
íornecimento contratado.

CLAUSULA SETIMA _ - A CONTRATANTE se obriga, adicionalmente os
encargos descrilos no Edital PR O ELETR NICO No 005/2022, os encargos a seguir

a) PÍomoveÍ, através de seu Íepresenlante legal ou servidor designado, o acrmpanhamento ê a
Ílscalização do fornecimento dos bens sob todos os aspeclos, especialmente em relação aos
quantitativos e qualitativos, anolando em registro próprio quaisquer indicios e falhas detectadas,
comunicândo imediatamer.te à CONTRATADA as ocoÍrências de quaisqueÍ falos que, â seu critério,
exijam medidas corretivas por parte daquela;

b) EfetuaÍ o pagamento à CONTRATADA no prazo estabelecido neste Contrato, de acordo com o
fornecimento, mediante apresenlação de Nota Fiscâl;

c) Zelar pata que sejam cumpridas as obrigaçóes assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam
manlidas todas as condiçóes de habilitaÉo e qualiíicaçáo exigidas na licitação;

d) Dar condições para que a CONTRATADA executê fielmente ê mm qualidadê o fomecimento dos
bens obreto deste contÍato.

cúusuLA oITAVA - DAS PENALIDADES - Com fundamento no Art. 7' da Lei Federal n.o 10.520t2002, ficÂÍà
impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipel, pêlo prazo dê até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo de multa de até 30% (trinta por cênto), do valoÍ estimâdo para ARP e demais cominações legais, nos
seguinles casos:

a) Apresentar documentaçáo falsa;
b
c
d
e

Ensejar o retardamento da execução do objeto;
Falhar na execuçáo do contrato;
Náo assinaÍ a Ata de Registro de Preços e Contrato no pÍazo estabelecido;
CompoÍtar-se de modo inidôneo;

0 Náo mantiver a proposta;
g) Deixar de entÍêgar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude Íiscal;
i) Fizer declaraÉo falsa.

Parágrafo Primeiro - Para mndutas descritas nas alineas'a', "d", "e", "f,'g'; "h'e'i', será aplicada mulla de no
máximo 30% (trinta por cento) do valoÍ do conlrato.

Parágrafo Segundo - O retardamenlo da execuÉo previsto na alínea 'b", estará confgurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar, sem causa justificáda, a execuÉo do contrato, após 07 (sete) dias, contados da data
constante na oÍdem de fomecimenlo:

b) Deixar de Íealizar, sem causa justificada, as obrigações deÍinidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dez) dias intercâlados.

Parágrafo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razâo de Íalha na execuçáo do contralo, de
que trata a alinea "c", o valor Íelativo às multas aplacadas em razão do parágrafo Seío.

- A falha nã execução do contrato prevista no subitem 'c" êslarà confgurada quando a
adÍar em pelo menos uma das situaçóes previstas na tabelâ 3 do ilem parágrâfo Sexto desta

Parágrafo QuaÉo
Contratada se enqu
cláusula, respeitada
cumulativamente.

a graduação de inÍrações conforme a tabela I a seguir, e alcânçar o

TABELA í

n- ,ol. cênt ô. càai G;E-rrlor ouvroto.Io.orrciê-PE. cÊP55-ó3é-(,arlerclrêg.ôada.Pc.çrêv.b, 
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Grau da lnfracão Pontos da lníreÇâo
1 2
2 3
3 4
4
5 8
6 10

PerágraÍo Quinto - O compoíamento previsto no Parágrafo Quarlo estará conÍigurado quando a ContÍatada
execulâr atos teis c,omo os descíitos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no

8.666/1993.

Pará9rafo Sexto - Pelo descumprimento das obrigaçôes contratuais, a AdministraÉo aplicará mullas conforme a
grâduâÉo estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 2

TÂBELA 3

Parágrafo Sétimo - A sanÉo de multa poderá ser aplicada à Contratada junlamente com a de impedimento de

8

Grau
1 0,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obÍigâçág
2 0,4% sobre o valor da ordem de Íornêcimento a que se refere o descumprimento da obrigqç4q

0 87o sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprinlenlo da obrigação.
1,6% sobre o valor da ordem de fornecimênto a que se refere o descumprimenlo da obrigação4

5 3,2% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se refere o descumprimento da obtlgaÇáo
6 4,0% sobre o valor da ordem de fornecimento a que se Íefere o descumprimenlo dâ obf!gq(É9

Item OêscriÇão Grau lncidêncie

1
Executar foÍnecimento incompleto, paliativo, pmvisório como por caÍáter
permanente, ou deixar de providenciar recoqrpqsiÇão complementaÍ.

2 Por Ocorrência

2
Fornecer infoÍmaÉo peÍfida de fomecimento ou substiluir mateÍial
licitado poí outro de qualidade inÍeÍior.

2 Por Ocorrência

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou câso Íortuito,
os fomecimentos contratados.

6 Por dia e por tarefa
designada

4
Utilizar as dependências da Contratante para fins diversos do objeto do
contrato.

5 Por Ocorrência

5
Recusar a execução de foÍnecimento detêrminado pela Fiscalização,
sem molivo iusliÍicado.

Por Ocorrência

6
Permitir situação que crie a possibilidade de cêusar ou que cause dano
fisico, lesáo corporal ou consêquências letais.

6 Por Ocorrência

7
Rêtirar das dependências do Contratante quaisquer equipamentos ou
materiâis de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia. 1

Por ilem e por
oconência

1
e poÍPor item

omrrência

I Cumprir hoÍáÍio estrabelecido pelo conlrato ou delerminado pela
FiscalizaÇáo.

1 Por Ocorrência

'10 Cumprir determinação da Fiscâlização para controle de acesso de seus
funcionários.

1 Por OcoÍrência

11
Cumprir deteÍminaçáo formal
FiscâlizâÉo.

instruçáo complemenlar daou
2 Por Ocorrência

12
Cumprir quaisquer dos itêns do conlrato e sêus anexos não previstos
nesta labela de multas, após reincidência formalmente notificáda pela
unidade fiscalizadorâ.

e porPor item
ocorrência

13
Entregar a garantia contratual eventualmente exigida nos lermo e pÍazos
estipulados. I Por dia

licitar e contratar estabelecida no Caput desta cláusula

3

3

[y'anter a documentação de habilitação alualizada.

3
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Parágrefo Oitavo - As infrâçôes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar
da aplicaçáo da penalidade, a Contratada cometer a mesmâ inÍÍação, cabendo a aplicaÉo em dobro das multas
correspondenles, sem prejuízo da rêscisão contÍatual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de AplicâÉo dê
Penalidade - PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual no 42.19'1/20'15 e no Decreto Estadual
no 44.948120',17 .

PaÉgrafo Décimo - A critêrio da autoridade competente, o valor da multa poderá s€r descontado do pagamenlo a
ser efetuado ao contratado.

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execução direta da sanÉo de multa indicados no
PaágtaÍo Décimo acima, o conlratado será notiÍicado para recolher a importância devida no prazo de í 5 (quinze)
dias, contados do recebimenlo da comunicação oÍicial.

Parágrafo Décimo Sêgundo - Oecorrido o prazo previsto no ParágíaÍo Décimo TerceiÍo, o contratante
encaminhará a multa pãra cobrança judicial.

Parágrafo Décimo Terceiro - A AdministÍaÉo poderá, em situaÉes excepcionais devidamente motivadas,
efetuar a retençáo cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimenlo âdministrativo

CúUSULA NONA - DA RESCISÃO - a inexecução lotal ou parcial do presente contrato ensejará a sua rêscisáo,
com as consequências contretuais e as previstas em lei ou Íegulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - inadimplemento impulável à contralada - o contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente contralo nas hipótesês prêvistas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba á contratada direito a qualquer indenizaÇáo, sem prejuízo das penalidades pertinentes em processo
administrativo regular.

PARÁGRÁFO SEGUNDO - O presente contrato podeÍá sêr rescindido consensualmente, mediante a ocorrência
da hipótese prevista no anciso XVll do arligo 78 da Lei8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente contrato poderá seÍ rescindido âmigavelmenle, por acordo enlre as
partes; reduzida a termo no processo de licitaÉo, desde que haja conveniência para a AdministraÉo. Artigo 79, ll
da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Este contÍâto poderá ser rescindido judicialmente nos lermos da legislação processual
vigente. Artigo 79, lll da Lei 8.ô66/93.

PARÁGRAFO QUINTO - quândo a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpa dã contrâtâda será esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovãdos que
houver soÍrido. AÍtiqo 79 parágÍaío 20 da Lei 8.6ô6/93.

PARÁGRAFO SEXTO - A rescisão administraiiva ou amigávêl será precêdida de autorizaÉo escrita e
fundamentâda. Artigo 79 parágrafo 1o da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉclMA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Constituirá encargo exclusivo da crntratâda o
pagâmento de tributos, tarifas e despêsas dêcorrentes da execução do obieto deste contrato licando obrigada a
apresentar, em suas faturas, separadamentê, o montante dos imposlos que corÍespondam a cadâ pegamento.

PARÁGRAFO Úillco: Serão da contÍalada todas as despesas decorrentes de encargos trabalhistas,
previdenciános, flscáis e empresariais, decoÍrentes da execução do contrato. Artigo 71 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA PR|ME|RÂ - Dos RECURSOS ORÇAMENTÁR|OS - As despesas decorrenles deste
contrato correrão por conta das seguinles rubricas a seguir especifieldas:

ORcÀo
I

7000
7000

7002
7003

08.244.8',t6.2.174
08.122.822.2.144

(227) 3.3.90.30.00
(295) 3.3.90.30.00

R$ 6s1.02
R$ 619,48

AV. Sõo Jo3é, n' l0l, CêntÍo, Chô GÍonde-PE,
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CúUSULA DÉCIMA SEGUNDÂ - DA RESPONSABILIDADE CIVIL - A contratada responderá por perdas e
danos que vier a sofrer o contratante, a interyenienle ou terceiros, em Íazáo de aÇão ou omissáo, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos. independentemente dê outras cominaçôes contratuais ou legais a
que estiver sujeita; não excluindo, ou reduzindo esta responsabilidade, a Íiscalização ou o acompanhamento pelo
contratante. Artigo 70 da Lei 8.666/93.

cLÁusuLA DÉctMA TERCE|RA - Dos AcRÉsclMos E suPREssÕES - caso ha,a necessidade, por motivos
técnicos não pÍevistos, de acréscimo ou supÍessáo de seíviços, serão obedecidos os limites e demais condições
estabelecidas no Art. 65 da Lei Federal no 8.666/93 e alteraçÕes subsequentes.

cLÁusuLA oÉcrMA QUARTA - DAs ALTERACoES - As alteraçóes, porventura necessárias, ao bom, e fiel
cumprimenlo do objeto deste contrato seráo efetivadas na forma do aíigo 65 da Lei 8.666/93, através de Íermo
Aditivo.

CúUSULA OÉCtUa OUtnu - DO FORO - O foro do presente conlrato será o da comarca de Grâvatá/PE,
excluido qualqueÍ outÍo.

E, por estarem justos, e acordados, Íirmam o presente contrato em
legal, na presença das testemunhas que também assinam.

4,*m^À»mguÇ6g1*^F l.ti"

03 (três) vias de igual teor,

de

.;K
Lirâ

cPF/MF N. 988.03í.664-9í
Secretário Municipel de Assistência Social

CONTRATANTE

M. L. DE OUEIROZ FILHO EIRELI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

M
Fl L5e.8e\- 6a

E:, .

6 ko'ts r \- q,lPF:
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