CONTRATO

N°. GM-PP001/21.2

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE
SI
FAZEM
O
MUNICíPIO
DE
ITAIÇABA/CE,
ATRAVÉS
DA
SECRETARIA
DE
AGRICULTURA
PECUÁRIA. AQUICULTURA E MEIO
AMBIENTE,
COM
A
EMPRESA
HIAGOWILLIAN
COMÉRCIO
DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, PARA O FIM
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

O MUNICÍPIO DE ITAIÇABA, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público
interno, situado à Rua Av. Coronel João Correia, 298, centro - Itaiçaba/Ce, através da
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO
AMBIENTE, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.403.769/0001-08, neste ato representado
pelo(a) Ordenador(a), Sr(a). SÉRGIO BARBOSA DE PAULA, doravante denominado de
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa HIAGOWILLIAN
COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA, com endereço na Rua João Barbosa Lima, n" 1043, CentroItaiçaba/CE, inscrita no CNPJ sob o n? 12.097.011/0001-10, representada por Tarcísio
Ferreira de Sousa, CPF n? 362.987.273-53, ao fim assinado, doravante denominada de
CONTRATADA, de acordo com o Edital de Pregão Presencial n° GM-PP001/21-SRP,
Processo n° GM-PPOOl/21-SRP, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal n?
8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, a Lei Federal n° 10.520/02,
de 17 de julho de 2002, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e
condições a seguir ajustadas:
cLÁUSULA PRIMEIRA

- DO OB]ETO

1.1- O presente contrato tern por objeto a aquisição de combustíveis e lubrificantes, para
atender as necessidades da SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE do Município de Itaiçaba/CE, parte integrante
deste processo de PREGÃO PRESENCIAL N.OGM-PP001/21-SRP.
cLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E ESPECIFICAÇÃO
2.1-0 Presente Contrato importa no valor global de R$ 114.580,80 (cento e quatorze mil
quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos), conforme planilha em anexo.
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cLÁUSULA TERCEIRA
ASSINATURA

- DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA, VIGÊNCIA E

3.1- O objeto contratual deverá ser entregue IMEDIATAMENTE, em conformidade com
as especificações estabelecidas neste instrumento, após apresentação da Ordem de
Fornecimento.
3.2- O presente Instrumento terá vigência a partir da data de assinatura até 31 de dezembro
de 2021.

cLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1- O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto
licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento,
diretamente pela SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, AQUICULTURA E
MEIO AMBIENTE da Prefeitura Municipal de Itaiçaba/CE.
4.2- Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições de
habilitação.
4.3- Havendo erro na nota fiscal! fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação
da despesa, o pagamento será sustado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para a SECRETARIA
DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, AQUICULTURA
E MEIO AMBIENTE
da
Prefeitura Municipal de Itaiçaba/CE.
4.4- A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
eventuais multas e/ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

CLAÚSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1-A Contratante se obriga a proporcionar ao(à) Contratado(a) todas as condições
necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual,
consoante estabelece a Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores;
5.2-Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual, bem como o pagamento das
taxas e impostos, empregados e demais despesas necessárias ao bom andamento do objeto;
5.3-Comunicar ao(à) Contratado(a) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;
5.4-Providenciar os pagamentos ao(à) Contratado(a) à vista das Notas Fiscais /Faturas
devidamente atestadas pelo Setor Competente.

cLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1. Executar o objeto em conformidade com as condições deste instrumento.
6.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
6.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões
limitados ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal n? 8.666/1993, tomando-se por
base o valor contratual.
6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE
ou a
terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo
ser arguido para efeito de exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato da
CONTRATANTE proceder à fiscalização ou acompanhar a execução deste contrato.
6.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir
sobre a execução deste contrato, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência
social, impostos, encargos sociais e outras providências respondendo obrigatoriamente pelo
fiel cumprimento das leis trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho é legislação
correlata, aplicáveis ao pessoal empregado na execução do contrato.
6.6. Prestar imediatamente as inform.ações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATANTE,
salvo quando implicarem em indagações de caráter
técnico, hipótese em que serão respondidas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.
6.7. Substituir ou reparar o objeto contratual que comprovadamente apresente condições
de defeito ou em desconformidade com as especificações do Anexo I - Termo de
Referência do Edital, no prazo fixado pela CONTRATANTE, contado da sua notificação.
6.8. A Contratada deverá fornecer o abastecimento dos veículos do Município, diariamente,
conforme a necessidade.

CLAÚSULA SÉTIMA - DO REAJUSTAMENTO

DE PREÇO

7.1- Caso o prazo exceda a 12(doze) meses, os preços contratuais poderão ser reajustados
utilizando a. variação do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DO MERCADO - IGP-M
(Fundação Getúlio Vargas - FGV).

CLAÚSULA OITAVA-

DAS ALTERAÇÕES

CONTRATUAIS

8.1-A CONTRATADA
fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § F, art.
65, da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CRC da Prefeitura Municipal de
Itaiçaba/CE e, no caso de suspensão de licitar, a licitante deverá ser descredenciada por
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igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das
cominações legais.
9.2- A contratada
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a) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor homologado,
em assinar a Ata de Registro de Preços em 05 (cinco) dias uteis, contados da data de ~a~~:~....,.: ........
/
convocação.
b) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na entrega
do objeto dessa licitação, sobre o valor global do Contrato.
c) Multa de 10 % (dez por cento) do valor residual do contrato, em caso de:
c.l) Atraso, superior a trinta dias na entrega do objeto dessa licitação.
c.2) Desistência de entregar o objeto dessa licitação.
9.3- As multas previstas nas alíneas anteriores, não serão aplicadas de modo cumulativo.
9.4- O valor da multa aplicada será deduzido pela SECRETARIA DE AGRICULTURA,
PEcuARIA,
AQUICULTURA
E MEIO AMBIENTE
da Prefeitura Municipal de
Itaiçaba/CE, por ocasião do pagamento, momento em que a unidade responsável pelo
mesmo comunicará à CONTRATADA.
9.S-As suspensões referentes aos direitos de licitar e contratar com a Administração Pública
serão aplicadas à CONTRATADA pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos em que a
inadimplência acarretar prejuízos para a Administração.
9.6-A declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de
Itaiçaba/CE será aplicada à CONTRATADA que der causa, por duas vezes, à suspensão
prevista no item anterior.
9.7As sanções previstas no item 9.6 poderão ser aplicadas à CONTRATADA

que:

a) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da Licitação.
b) Demonstrar não possuir idoneidade para Contratar com a Administração Pública, em
virtude de atos ilícitos praticados.
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9.8-A inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive a sua transferência total ou parcial
a outra Empresa, sem prévio assentimento do Órgão/Entidade, enseja sua rescisão com as
consequentes penalidades previstas legalmente e contratualmente.
9.9-Para aplicação das sanções previstas neste tópico a licitante será submetida a processo
adm.inistrativopara apuração dos fatos, garantidos sempre os direitos prévios da citação, da
ampla defesa e do contraditório, assegurados pela Constituição Federal de 1.988.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL
10.1- A inexecução parcial ou total do Contrato dará ensejo a sua rescisão, atendido o
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n° 8.666/93 e suas posteriores.

cLÁusuLÀ DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11.l-As despesas oriundas da presente contratação correrão por conta da dotação
orçamentária n° 0301.20.122.0100.2.008, e elemento e subelemento de despesas n"
3.3.90.30.00/3.3.90.30.01.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO
12.1- Fica eleito o foro da Comarca de Itaiçaba/CE, Estado do Ceará, para dirimir toda e
qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via
administrativa,renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiadoque seja.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que após lido,
conferido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

Itaiçaba/CE, 01 de abril de 2021.

SERGIO BARBOSA DE PAULA
SECRETARIA DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA, AQUICULTURA E MEIO
AMBIENTE
CONTRATANTE

CZãAuk~ j~LÁ.a-~2d/roTarcísio Ferreira de Sousa Norne da
HIAGOWILLIAN COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1.
.~
Nome:
~
CPF: Gr/j.
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Nome:
CPF: OOS. tr61. O~J-'lo
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ANEXO AO CONTRATO N2 GM-PP001/21.2 - PLANILHA DE PREÇOS

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

2

DIESEL COMUM

8

LUBRIFICANTE
DIESEL 15W40 20L

UNID

AGRIC

MARCA

LITROS

20000

SP

UNID

60

TEXACO

VR. UNT
4,62
369,68

VR.
TOTAL
92.400,00
22.180,80
114.580,80
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