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FUNDo MUNrcrpAL DE ASSrsrÊrucn socrAL
PREGÃo ELETRôNrco No oo5/2022

pqocEsso t-rclrarónto No 006/2022

CONÍRATO FMAS N." 06612022 QUE EA'TRE S' CELEBRAM O
FUND1 MUNtctpAr- oe nssrsrÉruci,,. socl{L DE cHÁ
GRANDflPÉ E A EMPRESA M. L. DE QUEIROZ FILHO EIRELI,
PÁRÁ OS F/IJS QUE SE ESPECIFICA.

Aos 30 (trinta) diâs do mês de dezembro de 2022, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE CHÃ GRANDE-PE, pessoa juridica de direito público interno com sede e Foro em Pemambuco, tocalizado à
Rua José TÍajano Lopes, 54 - Augusto David - Chá Grande-PE, inscrito no C.N-P.J./Í\4F sob o no
13.671.776/000'! €5, neste ato representado pela sua Gestora e Secretária de Assisténcie Social Sra. Alexendra
Maria Gomes da Fonseca Neto, brâsileira, casada, Funcionária Pública, nomeada por meio da Portaria No

02012022 datada em 3010112022, portadora da Carteira de ldentidade no 4.668.327 SOS/PE, CPF no 988.031.664-
91, no uso da atribuiÉo que lhê conÍere o ORIGINAL, neste ato denominado simplesmente CONTRATANTE, e a
empresa M. L. de Quêiroz Filho Eireli, inscrita no CNPJ sob o n' 23.693.8601000í -53, estabêlêcida à Rodovia
Joâo Gouveia da Silva, S/No - Boa Vista - Chã GrandeiPE - CEP: 55.636-000, neste ato representada por seu
representante legal, Sr José Leonardo de Lira, portador da Catleia Nacional de Habilitaçâo n' 02969278516,
expedida pelo Departamento Estadual de Tíânsito de Pernambuco. CPF n' 866.862.324-91, doravante
denominada CONTRATADA, Dactuam o pÍesente Contrato, cuja celêbÍaçâo é decorrênte do Procssso Licitetório
No 006/2022 - Pregâo Eletrônico No 005/2022 - Ata de Registro de Prêços FMAS N' 00712022 - doravânte
denominado PROCESSO e que se regerá pela Lei Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, e modificações
subsequentes; pelos termos da proposta vencêdora. parle integrante deste contrato; gelo estabelecido no Edilal e
seus anexos pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os principios da TeoÍia Geral
dos Contratos e as disposiÇôes de diíeito privado; atendidâs as cláusulas, e condições que se enunciãm a seguir:

cúusuLA PRIMEIRA - DO OBJETC - Aquisição de Combustívêis destinados ao abastecimento da Frota de
Veiculos próprros do Fundo Nrunicipal de Assistência Social, conforme especiÍicaÉes e demais exigências
previstas no edital e seus anexos, como se aqui estivessem transcrilos.

plnÁCnafO ÚNICO - Os produtos deveráo atender rigorosamenle exigências e ser entregues em estritâ
obediência ao presente Contrato, devendo ser observadas integral e rigorosamente âs necessidades dâ
CONTRATANTE, assim como ao que dispóe o Edital Pregáo Eletrônico No 005t2022 e seus anexos, bem como a
proposta de preços apresentada pela CONTRATADA.

cúusulA SEGUNDA - OO PRECO - O CONTRÂTANTE pagaá à CONTRATAOA o vator do titÍo por item,
multiplicado pela quantidade solicitada e deduzido o percentual de desconto; peÍÍazendo o total de R$ 1.141,64
(Um mil, cento e quarenta e um reais e sessênta e quatro centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante o periodo de vigência da âta seráo praticados os descontos sobre o preço
médiô 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 perc€ntuais:

Gasolina comum - 0,6% (zero virgula seis por cento), calculado sobre o preço médio ao consumidor divulgado
pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis - ANP,
resumo semanal na cidade dê CaÍuaru/PE. correspondente à RS 4,52 (quatro lêaB e cinquenta ê doi3
cêntavos), o litro, na data da assinatura do presente contrato.

Combustivel - Gasolina, Comum (C) automotiva, de acordo com legislaÉo
vt ente da ANP PETROVIA

PARÁGRAFo SEGUNDo - os preços dos combustiveis. ccnÍorme a proposta apresêntâda pela CoNTRATADA,
seÍa calculado considerando o preço médio ao consumrdoÍ do iitro do referido combustível divulgado pelo Sistema

ITEM

0'r Litro 252.577

deLevantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis ANP. resumo
semanal na cidade de CaÍuaru/PE. sobre o qual será deduzido
descÍito no parágrafo anteriôÍ e oíeÍecido pela CONTRATADA

o valor correspondente ao peÍce do desconto
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cúusuue ÍERcEIRA - Do pAGAMENTo'os pagamentos serão efetuados medianle crédito em conla
corÍente da contratada, por ordem banúria, em ate 15 (quinze) dias mnsecúivos, a contar do recebimento
deÍinitivo, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação e caso não haja fato impeditivo para o
qual tenha concorrido â contratada.

a) Os pagamentos seÍão realizados integralmente, em correspondênciâ com os combustíveis
efetivamente entregues no mês anterior ao do pagamento.

b) O pagamento da obrigaçáo devêrá ocorrer em prazo náo supêrior a 30 (trinta) dias, conlados a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

c) A nota íiscal devidamênte atestada deverá ser epresentâda na Secretaria de Finanças do
Municipio de Chã Grande/PE, Localizâda na Avenida São Josê, n' 101, Centro, Chã Grande/PE, CEP:
55.636-000.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A fornecedora deverá apresentar, no primeiro dia útil de câda quinzena, as
autorizaçôes de abastecimento entregues pelo Fundo Municipal de Assislência Social quando dos abastecimentos
da quinzena antericr

plnÁCnafO SgCUNDO - Após a conferéncia das autorizaçóes dê abastecimento da quinzena anterior, o Fundo
Municipal de Assistência Social inÍormará as inconformidades, se for o caso, e solicitaÍá a emissão da notia fiscal.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A fornecedora deveÍá apresentar a(s) nota(s) fiscal(is), em dues vias, mntendo
OBRIGAÍOR|ÀMENTÉ o detalhamento das dalas dos abastecimentos, os dados dos velculos (placa, modelo) e
dos condutorês (nome completo, funçâoicargo e CPF), bem como da quantidade de lilros e preços unitários dos
combusliveis fornecidos, NÃO serão acêitas notâs fiscais genéricas, emitidas.

PARÁcRAFO QUARTO - A nota fiscal será atestada pelo responsável p€los âbastecimentos, após conferência do
quantitalivo com as autorizações de abastecimento emitadas pelo Fundo Municipal de Assistência Social.

PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento somente será ãutorizado depois dê atêstado o recebimento deÍinitivo pêlo
gestor do Fundo Municipal de Assistência Sôcial. condicionado este à veriÍicaçáo da conformidade da Nota Fiscal
em relaÉo ao combustivel efetivamente entregue.

a) A nota flscal deverá ser obrigatoÍiamente acompanhadá da comprovaçáo da regularidade íiscal,
mediante consulta nos sites oÍiciais.

PARÂGRAFO SEXÍO - Caso ãs consultas de regularidade Íiscal sêjam dêsíevorávêis, será concêdido o prazo de
05 (cinco) diâs úteis à Íornecedorâ, pÍorrogávêis por igual pêriodo a cÍilé[io do Fundo Municipal de Assistência
Social, paÍa a regularização ou apÍesentaÉo de sua defesa.

a) Não havendo regularizaÉo ou sendo a defesa coosioerada improcedentê e, persistindo a
irregulaÍidade, o Fundo Municipal de Assistência Social poderá adotar mêdidâs necessárias à rescisão
da contratâÉo, âssegurando a fornecedora ampla defesa.

b) Havendo a efetiva entrêga dos combustiveis, os pagamentos serão rêalizados normalmente, até
que se decida pela rescisão contrâtuâ|. caso a Íornecedora náo regularizê a sue situação perante a
regularidade íscal.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O Fundo Nlunicipal de Assistência Social de Chá Grande podeÉ dêduzir do montante a
pagaÍ os valores correspondentes a ..nultas ou indenizações devidas pelo fornecedor.

panÁCnlfO OITAVO - O pagamento efetuadc náo isentará o fornecedor das responsabilidades deconêntês do
fornecimento.

A adjudicatária não poderá apresentar noia fiscaufatura com CNPJ

PARÁGRAFO TERCETRO - O vator do litro dos combustíveis será apurado pelo Fiscâl do Contrato, mediante
pesquisa reâlizada no site da ANP - Agência Nacional do Pêtrólêo vigente na data de emissáo quinzenal da nota
Íiscal.

PARÁGRAFo NoNo -
Íegistrado no Contrato

diverso do
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PARÁGRAFO DÉCIMO - Deverão estaÍ inclusos nos preços apresentâdos lodos os gastos do frete, embalagem e
todos e quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais, comerciais ou de qualquer
oulra nalureza resultântes da execuÇão do contÍato.

CúUSULA QUARTA - DA FISCALIZACÃO - DuÍante a vigência do contrato, a execuÉo do objeto será
acompanhada e fiscalizada pelo servidor Ednaldo Bertoldo Cempos matricula 001385, e o servidor Joaé
Antônio de Lima Filho matricula 346920 será responsável pela gestáo contratual, confoÍme aÍt.67 da lel
8.666/93 e suâs alteraçóes.

panÁCnAfO PRIMEIRO - Os serviços objeto deste contrato serão acompanhados p€lo Fundo Municipal de
Assistência Social, a qual orientará diÍetamente a contratada, devêndo lodas as dêcisões e mediÉes serem
homologadas pelo técnico responsável pêla Íiscalização do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O objeto da prêsente licitação será atestado por servidor do Fundo Municipal de
Assistência Social requisitante, após a comprovação da efetiva realizaÉo dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Íiscal veiÍicará o exato cumprimento das obrigaçóês da contratada no mês
imedialamênte anterior ao do pagamento, quânto á quantidade de horas; à quântidadê dos sêrvi@s, e ao prazo
previsto para execuÇão, atestando-os.

PARÁGRAFO QUARTO - Os senriços que foÍam realizados em desacordo com esle contrato não seráo
atestados, ficando a contratada obrigada a refazê-los.

CúUSULA QUINTA - DAs CoNDICÕE]LDE ENTREGA E REGEBIM - A CONTRATADA
deverá entrêgar os combustíveis de acordo com as necessidades de consumo da administraÉo pública municipal,
sendo de foÍma parcelada diretamenie no tanque do veiculo, após solicitaÉo do Fundo Municipal Requerêntê.

a) Os veículos que compóem a frota própria do Fundo Municipal de Assistência Social, deverão ser
abâstecidos nas instalaçóes da fornecedoÍa, mediante âutoúação formal (êscrita).

c) Somente serão recebidos os combustÍveis em prazo diferente, caso haja necessidade por parte da
fornecedoÍa, quando do requerimento dê prazo diferênciâdo devêrá haver âs juslificativas, as quais
serâo analisadas pelo Fundo Municipal rêquerente, podendo ou não ser deferido.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na ocasião do abastecimento, a fornêcedoÍa expediÍá:

a) Número da Ordem dê ljoÍnecimento/Abastecimênto,
b) Data do abastecimento;
c) Dados do Vêiculo (placa e modelo);
d) ldentiíicaÉo (nome completo, funÇáo/cargo e CPF) e assinatura do motoÍista responsávêl e do
gestor/fiscal do contrato:
e) Leitura do odômetro no ato do abastecimento;
0 Relação percentual entre etanol e gasolina, a fim de veriÍicar a vanta.iosidade econômica na
definiçào do combustível a ser abastecido;
g) Tipo e quantidade do combustivel abastecido
h) Preço por litro dô combustível aplicávêl ao abastecimento naquela data, êm conformidade com a
proposta vencedora dâ licitaçáo.
i) O documento expedido será anexado na segunda via da autorizaÉo e devolvida para o respectivo
motorista/operador na ocasiâo do abastecimento:
j) A Empresa que fomecer diesel (S10) deverá dispor de instalação apta a rêcepcionaÍ veicutos mm
comprimento e altura caracteristicos de câdâ espécie, podendo ainda estarem sêndo transpoíados
em veiculos prancha, aumentando ainda mais a altura do veículo;
k) A Emprêsa que fomêcer gasolina e elanol, deverá dispoÍ de instalaÉo apta para re@pcionar
veículos com tâmanho e altura carâcteristicos dê câda espêcie.

ca dâ

PARÁGRAFO SEGUNOO - O(s) tocat(is) de abastecimentos deveÍá(ão) êstar localizados
terrilório do Municipio de Chá Grande, preferenciâlmente na sede do lvlunicipio, devend o

sd dências do
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b) A autoÍizaÉo seÍá emitida pelo Fundo Municipal de Assislência Social de Chã Grande, em duas
vias, devidamente assinada pelo responsável do Fundo Municipâl solicitante, ou poÍ alguém
designado pelo mesmo
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contratação, devidamente instalado ê licenciado e apto paÍa recepcionar e rêalizar âbâslecimentos em veículos
próprios do Fundo l\ilunicipal de Assistência Social.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O licitante vencedoÍ ficârá obÍigado a trocâr as suas expensas, o pÍoduto, que vier a
ser recusado sendo que o ato de recebimento não impoÍtará sua aceitaçáo.

PARÁGRAFO QUARTO - Em atendimento ao disposto na legislaÉo. a apresentação do produto deverá
assegurar inÍormações claras, precisas, ostensivas em lÍngua portuguesa, sobre características, marca,
procedência, qualidade, quantidade, composição, preço, origêm e outros, devendo obedecer também às
regulamentaçôes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustivêis (ANP).

plnÁOnefO QUINTO - CorreÍão por conta da empresa vencedora todas as despesas relacionadas ao
fornecimento, incluindo, entre outras quê possam existir, despesas com embalagem, seguros, transporte, tributos e
encargos trabalhistas e previdenciários.

PARÁGRAFO SEXTO - A(s) mercadoíia(s) fornecida(s) estarâo suieitas à veriÍicação, pela unidade requisitante,
da compãtibilidâde com as especificaÇôes do Edital e de seus Anexos, no que se refere à quantidade qualidade.

PARÁGRAFO SÉTIMO - No caso de náo cumprimento ou inobseÍvância das exigências pactuadas para o
fornecimento, nos termos das previsÕes deste Edital e de seus Anexos, o fomecedor deveÉ pÍovidenciar a
substituiçáo da(s) mercadorias(s), imediatamente, contados do recebimento da notiticaçâo, sem ônus para o
Fundo Municipâl de Assistência Social, e independentemente de evêntual aplicaÉo das penalidades cabivêis.

pAnÁCnefO OITAVO - lndependentemente da aceitaçâo, a adjudicatária garantiÉ a qualidade do produto
obrigando-se a repor aquele que apresentãr defeito ou Íor entregue em desacoÍdo com o apresentado na
proposta.

PARAGRAFO NONO - Os produtos serão aceitos provisoriamente pelo motorista/operador com a assinatura no
comprovante de abastecimento, o recebimento deÍinitivo será feito âpós a veriÍicação da quantidade e qualidade
dos mesmos, bem como da manutenÇão das condições de habilitaÉo por parte da fornecedoÍa.

PARÁGRAFO DÉCIMO - A convocação do fornecedor pelo órgão competêntê será formalizada e conterá o
endereço e o prazo máximo em que deverão comparecer para retirar o respectivo pedido.

PARÁGRAFO OÉCtl O pRtuelno - O Íornecedor convocado na íorma do subitem anterior que não comparecer,
náo retirar o pedido no prazo estipulado ou não cumprir as obrigaçóes estabelecidas no contrato, estaíá sujeito às
sanÇôes pÍevistas no Edital.

PARÁGRAFO DÉclMo SEGUNDo - Quando comprovada uma dessas hipóteses, será indicâdo o próximo
fornecedor a ser destinado o pedido, sem prejuÍzo da abêrtura de processo administrativo paÍa aplicaÉo de
penalidades.

cúusulA sExTA - DAS OBRTGACÔES DA CONTRATADA - A CONTRATADA se obriga, adicionalmente os
encargos descritos no ffi2, os encargos ã seguir:

a) Executar e cumprir Íielmente o Contrato em estrita conformidade com todas as disposições contidas
no Edital e seus Anexos referentes ao PREGÃO ELETRÔNICO No OO5/2022;

b) Possuir quantitativo suÍiciente para atender as necessidades da CONTRATANTE a paÍtir da data de
assinatura deste Contrato, de forma regular sem inteÍÍupções, observando todas as normas
especiíicas da legislação vigente com referencia a execuçáo do objeto;

c) Nâo transferir a outrem, no todo ou em parte, o presente Contrato, sêm a prévia e expressa
anuência da CONTRATANTE;

previdenciária, tributárias e fiscais, como condiçáo à percepção do vâlor faturado;

0 Enviar á CONTRATANÍE Nota Fiscál com a discriminaÇáo do fornecimento realizado;

d) Manter, durante toda a execução do Conlrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumiCas. todas as condições de habiliteçáo e qualiÍicação exigidas na licilaçâo;

e) Comprovar, sempre que solicitado pela CONTRATANTE, à quitâÉo das obrigações trabalhistas,
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g) AceitaÍ nas mesmas condiçôes contratuais, os acréscimos e supressões que por ventura possam
vir a ocorrer nos termos da Lei;

h) A CONTRATADA deverá apresentâr-se sempre que a CONTRATANTE convocar:

i) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, independente da natureza, para o
Íornecimento contratado.

CLAUSULA SETIMA - c NT T - A CONTRATANTE se obÍiga. adicionalmenle os
encargos descntos no Edital PRE O ELETR NICO N" 005i2022, os encârgos a seguir

a) PromoveÍ, atÍavés de seu representante legal ou servidor designado, o acompanhamento e a
fiscalizaÇão do fornecimento dos bens sob todos os aspectos, especialmentê em relâção aos
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio quaisquer indícios e falhas dêtectadas,
comunicando imediatamentê à CONTRATADA as ocorrências de quâisquer fatos que, a seu crilério,
exijam medidas correlivas por parte daquela;

b) EÍetuar o pagamento à CONTRATAOA no prazo estabelecido neste Contrato, de acordo com o
fornecimeolo mediânte apresêntação dê Nota Fiscal;

c) ZelaÍ para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam
mantidas todas as condiçôes de habilitaÉo e qualiÍicaÉo exigidas na licitação:

d) Dar condições para que a CONTRATADA execute fielmente e com qualidâde o fomecimento dos
bêns objeto deste contrato.

CúUSULA oITAVA , DAS PENALIDAoES - Com fundamento no Art. 7' da Lei Federal n.o 1o.520âcf,2, $caÉ
impedido de licitar e contratar com a AdministÍação Pública Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem
prejuizo de multa de âté 30% (lrinta por cento), do valor estimado para ARP ê demais cominaçóes legais, nos
seguinles casos.

a) Apresentar documentaÉo fâlsa,
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Falhar na execuçáo do contrato;
d) Não assinar a Ata de Registro dê Preços e Contrato no prazo estabelecido:
e) ComporlaÍ-se de modo inidôneo;
R Não manliveÍ a proposta;
g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;
h) Cometer fraude fiscal;
i) Fizer declârâçáo falsa.

PaÉgrafo Primeiro - PaÍa condutas descritas nas alineas'a", "d', "e". Y,'9"; "h" e "i", sêrá aplicada mulla de no
máximo 30% (trinta por cento) do vaior do contrato.

Parágrafo Segundo - O retardamento da execuçáo previsto na alinea 'b', estará configurado quando a
Contratada:

a) Deixar de iniciar. sêm causa justiÍicada, a execuçáô do contíato, âpós 07 (sete) dias, contados da dala
constante na ordem de fornecimento;

b) Deixar de realizar, sem causa justiícada, as obrigaÇões defnidas no contrato por 03 (três) dias seguidos
ou por 10 (dêz) diâs antercalados.

PaÉgrefo Terceiro - Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na exêcução do contrato, de
que trata a alinea -c o vaior relativo às multas aplicadas em ruzào do Parágrafo Sêxto.

ParágraÍo Quarto ' A íalha na execução do contrato prevista no subitem "c'estará mnfigurada quando a
Contratada se enquadÍar em pelo menos uma das situaçôes previstas na labela 3 do itêm Parágrafo Se)Ío desla
cláusula, respeitada a graduaÇão de infrações conforme a tabela 'l a seguir, e alcanÇar o lotâl de 20 inte) pontos,
cumulativamente

TABELA 1
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Parágrafo Quinto - O compoítamento previslo no Parágrafo Quarto estará conÍigurado quando a Contratâde
executar atos taas como os descritos nos artigos 92, pâÍágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei no

8.666í993.

PâÉgrefo Sêxto - Pelo descumprimento das obrigâções contraluais, a Administrâção aplicará multas confoÍme a
graduaÉo estabelecida nas tabêlas seguintes:

TÂBELA 2

TABELA 3

PARA OS ITENS A SEGUIR D IXAR

Mantêr a documentação de habilitaÉo atuallzada

CumpÍir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela
Fiscalrz o
Cumprir determinaçâo dâ Fiscalização para controle de acesso dê seus
íuncionários

11
Cumprir delerminaçãc formãl ou instruÉo complementar da
Fiscaliza
Cumprir quaisquer dos itêns do contÍato e seus anexos náo previstos
nesta tabelâ de multas, após reincidência formâlmente notificada pela
unidade riscalizadora.

13
Entregar a gârântia contratual eventualmente exigida nos tenno ê prazos
esti ulados

Pontos dâ lnfrecão
2

I
106

Gra u
'l 0,2olo sobre o vâlôr da ordem dê Íornecimento a ue se refere o descum rimento da obri a

3
0,4olo sobre o valor da ordem de Íornecimento â

8% sobre o valor dâ ordem de fornecimento a
2 ue se refere o descum mento da

ue se reÍere o descum rimento dâ0
4
5
6

3.27o sobre o valor da ordem de fornecimento a
07o sobÍe o valor da oÍdem de fornecimento a

670 sobrê o valor da ordem de fornecimento â ue sê referê o descum rimento da
ue se refere o descum Íimento da
ue se refere o descum rnento da ob

Item Descrição Grau lncidêncie

1 J Executar Íornecimento incompleto, paliativo, provisório como por carátêr
I permanente, ou deixar de providenciar recomposiÇão complementar.

2 Por OcorÍência

2
Fornecer informaçáo péÍÍida de fornêcimento ou substiluir material
licitado por outro de quâlidâde inferior.

2 Por Ocorrênciâ

3
Suspender ou interromper, salvo motivo de foÍça maior ou caso fortuito,
os fornecimentos contÍatados.

6
Por dia e por tarefa
desiqnada

4
Utilizar as dependênciâs da Contrâtante para Íins diversos do objeto do
contrato.

Por Ocorrência

5
Recusar a execução de fornecimento detêrminado pela FiscalizaÉo,
sem motivo justiílcâdo. 5 Por Ocorrência

6
Permitir situaÇão que crie a possibilidade de causar ou que câuse dâno
Íisico, lesáo corpoÍal ou consequências letais.
Retirar das dependências do Contratante quaisquer equapamentos ou
materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização prévia.

6 PoÍ Ocorrência

7 1
Por item e por
ocorrência

B 1
Por item e por
ocorrência

PoÍ Ocorrência1

10 ,1 Por Ocorrênciâ

2 Por OcoÍrência

12 Por item e por
ocorrência

1 Por dia

PeÉgrafo Sétimo - A sançâo de mutta poderá ser aplicadâ à Contratada juntamente mm a dê i
licilar e contratãr estabelecida no Caout desta cláusula

mento de

1

Corres

oacâo.
aacao.

9

3
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Parágrafo Oitâvo - As inÍraçóes seráo consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sête) dias corridos a contar
da aplicaÉo da penalidade, a Contratada cometeí a mesma inÍraÇáo, cabendo a aplicaÉo êm dobro das multas
conespondentes, sem prejuizo da rescisáo conlralual.

Parágrafo Nono - Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Proêesso Administralivo de Aplicaçáo de
Penalidâde - PAAP. devendo ser observado o disposto no Decreto Esladual no 42.19'112015 e no Decreto Estadual
n' 44.948t2O17.

Parágrafo Décimo - A criténo da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a
ser efeluado ao contratado

Parágrafo Décimo Primeiro - Após esgotados os meios de execuÉo direta da sançâo de multâ indicados no
Parágrafo Décimo acima, o contratado será notiÍicado para recolher a importànciâ devidâ no prazo de 15 (quinzê)
dias, contâdos do recebimento da comunicaÉo oficial.

PaÉgrafo Décimo Segundo - DecoÍrido o prazo prêvisto no Parágrafo Dêcimo Terceiro, o contratante
encaminhará a multa pârâ cobrança judicial.

Parágrafo Oécimo Terceiro - A Administração poderá, em situaçôes excepcionais devidamente motivadas,
eÍetuar a Íetenção cautela. do valor da multa antes da conclusáo do procedimênto administrativo

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÁO - a inexecução total ou parcial do presênle contrato ensejará a sua rescisão,
com as consequências conlratuais e âs previstas em lei ou Íêgulamento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - inadinrplemento imputável à contratada - o contratante poderá rescindir
administrativamente, o presente contÍato nas hipóteses previstas no artigo 78 I a Xll e XVll da Lei 8.666/93 sem
que caiba à contratadâ direito a quâlquer indenização, sem prejuízo das penalidâdes pertinentes em processo
administrâtivo reguiar.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O presente conlrato poderá ser rescindido consensualmente, mediante a ocoÍrência
da hiÉtese prevista no inciso XVll do aíigo 78 da Lei8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O presente contrato poderá seÍ rêscindido amigavelmente, poí acordo entre as
partes; reduzida a teÍmo no processo de licitaçáo, desde que haja convêniência para a Administração. AÍtigo 79, ll
da Lêi 8.666/93.

PARÁGRAFO QUARTO - Este contrato poderá ser rescindido judicialmenle nos termos da legislação procêssual
vigente Artigo 79, lll da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - quando a rescisáo ocorrer com fundamento nos incisos Xll a XVll do artigo 78 da Lei
8.666/93, sem que haja culpâ da contralada será esta ressarcida dos prêjuízos rêgularmente comprovados quê
houver sofrido. Artigo 79 parágrafo 20 da Lei 8.666/93.

plnÁCnefO SEXTO - A íescisão administraliva ou amigável será pÍecedida de autorizaÉo escrita e
fundamentada Artigo 79 parágraÍo 1" da Lei 8.ô66/93.

cLÁusuLA DÉclMA - DAS DESPESAS DO CONTRATO - Consütuirá encargo exclusivo da contretada o
pagamento de tributos, tariÍas e despesas decorrentes da execuÉo do objeto deste contrato Íicando obrigada a
apÍesentar, em suas faturas, separâdamente, o montante dos impostos que conespondam a c€da pagamento.

plRÁCnefO ÚNICO: Serão da contratâdâ lodas as despesas de@rrentes de êncaÍgos trabalhistas,
pÍevidenciários, fiscais e empíesariais, dêcorrentes da exêcuçáo do contrâlo. Artigo 71 da Lei 8.666i/93.

CúUSULA DÉctMA PR|MEIRA - DOS RECURSOS ORCAMENTÁR|OS - As despesas deconentes dêste
contrato correrâo por conta das seguintes rubricas ã seguir especiÍicadas:

7002
7003

o8.244.816.2.174
08.122.822.2.144

óneÃo UNroaDE ORÇaMErrÂRtA

7000
7000

(227) 3.3.e0.30.00
(295) 3.3.90.30.00

R$ 698,51
R$ 473JA

l

AV. Sóo Joré. n. lot, CenlÍo. Chô cíonde-pE,
E-moll ouvldoÍrechogÍon

CEP 55.63ó-(nO I leteÍone: êl .-rà-32-I t4O I CNpJ: I l.(xr.8oó/Oml -90
de.pe.gov.br I Sile www.c:hr:gronde.pe.gov.br

ELEiaEt'rÍo oÉ
PRoGRÂHÁ DÊ TRÂâÁLHÔ

VALoR A



Chã Grande
U*^ lla- #,rt*,.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

cúusuLA oEclMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDAOE CIVIL - A contratada responderá por perdas e
danos que vier a sofrer o contratante, a inteíveniente ou teÍceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, da contratada ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeitâ, não excluindo, ou Íeduzindo esta responsabilidade, a ÍiscalizaÉo ou o acompanhamento pêlo
contratante. AÍtigo 70 da Lei 8.66ô/93.

CúuSula DEctMA TERCEIRA - DOS acRÉSctMOS E SUPRESSÔES - Caso haja necessidade, por motivos
técnicos não previstos, de ãcréscimo ou supressáo de sêíviços, serão obedecidos os limites e demais condições
estabelecidas no Art. 65 da Lei Federal no 8.66ô/93 e altêraçóes subsequentes.

CúUSUU oÉctutl Qulnrl - DAs ALTERACOES - As alterações, porventura necessáíias, ao bom, e fel
cumprimento do objeto deste contrato seráo efetivadas na Íormâ do artigo 65 da Lei 8.666/93, através dê Termo
Aditivo.

CúUSULI oÉCtul Qutruu - DO FoRO - O foro do presente mntrato será o da comarca de GravatrPE,
excluído qualquer outro.

E, por estarem justos, e acordados, fiÍmam o presente conlralo em 03 (três) vias de igualteor, e para um só efeito
lêgal, na prêsença das testemunhas que tâmbém assinam.

*k*sghrr.U**"Ssgr"ffi
cPF/MF No 988.03í.664-9í

Secretário Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

d,

M

TÉSTEMUNHAS

L, DE OUEIROZ FILHO EIRELI
CONTRATADA
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