CONTRATO N.9! Z021900ZCMMOM
CAAMARAMUNICIPALDEMOMBACA,nesteatodenoininadocOI\lTRATANTE,comsedenaTrav.Dr.

Ariosvaldo Costa, sn, inscrito no CNP| quF) sob o nQ 05674205/0001-76, representado pelo(a)
Sr.(a) CONSTANTINO PEREIRA MENDES JUNIOR, PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, portador

do CPF n9 740297Ji23-87, residente na DIsrRITO BOA VISTA, SN, e de outro lado a firma
COMERCIAL DE PETROLE0 BRAGA LTDA inscrita no CNP| quF) sob o nQ CNP| 13579.902/0001-76,
eestabelecida a Av. ANTONI0 urME BENEVIDES FIL, 656, Mombaga-CE, CEP 63610-000, doravante

denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato repr©tada pelo Sr.(a) SIDNEI CUSTODI0
TTEIXEIRA MOREIRA, residente na RUA |AIME BENEVIDESJ33, CENTRO, Mombaga-CE, CEP 63610-

000, portador do(a) CPF 543.799.973-91, ten entre si justo e avenprdo, e celebram o presente
lnstrumeuto, do qual sfro partes integrantes o Edital do Pregao n9 27J)1202101SRP e a propossta
apresentada pela CONTRATAI)A, sujeitando-se CONTRATANTE

e CONTRATADA is normas

disciplinares da Lei n910520/02 e da ljei n9 8,666„3, mediante as clausulas qLie se seguem::
CIJiusuLA PR]]MEIRA - PQ FLINl)AMEINTO LEGAL

1.1. Processo de Licitagao, na modalidade Pregiv, n9 Z7.012021.01-SRP, em conformidade com a

Lei rf 8.666, de Z1/06/1993 e a]terap5es posterioiies - Lei de Licitap5es, da Lei Federal n9
10520, de 17/07/Z002 - lei que Reg]]Iamenta o Pregao, polo Decreto n9 3555, de
08/08/2000 e a]terap@es posteriores, e demais norlnas pertinentes e, ainda, de conformidade com
a homologa9ao procedida pelo ordenador de despesa.

clAiusuIA SEGUNDA - pQ op]E.ro
®

2.1. Constitui ortyeto do presente contrato a SELEcfio DE MELHOR PRorosTA ATRAVES DE
REGISTR0 DE PREqos PARA FUTURA E EVENTUAL Cbntratapao de pessoa juridica para

fornectmento de combustiveis e aditivos para atender as necessidades da camara Municipal de
Mombapa, CE, no qual restou vencedora a Contratada, mos items especificados em anexo, parte
integrarfee do presente instrumento.
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C[LAUSUIATERCEIRA-DQYALOREREAAIUSTE

3.1.0 presente contrato ten o valor global de R$ 25tooo,00 (vinte e cinco nil realsL

3.Z.0 valor do presente Contrato podefa ser reajustado nas condig6es estabelecidas sao aquelas

previstas na Minuta Conttatlal e Termo de Referentia, anexos ao Edital Pregao Presencial n9
27.01.2021.01-SRP.

USULA OUARTA - DA FORMA DE

ERTREGA E D0 RECEB]MENTO DO

MATERIAI.

4.1. A entrega dos produtos acondeceri de conformidade com as condig5es estabelecidas na Minuta
Contratual e Termo de Refefencia, anexos ao Edital Preg5o Presencial n9 27012021.01-SRP.

cl.AusuLAOull\iTA-i]AvAuuDADEE1]^vlGfalcIA
5.1. 0 presente Contrato tern vigencia a pardr da data de sua assinatura, tendo validade por
12 meses, podendo ser prorrogndo mos casos previstos na legislag5o.
clAAusuIA SERTA - DAs OBRIGAooEs DA cORTRAmNTE
6.1. A Contratante se obriga nas condig6es previstas na Minuta Contratual e Termo de Referencia,
anexos ao Edital Pregao Presencial n9 2701.2021.01-SRP.

cl4AusuLA smMA - DAs OBRIGng©Es DA cormATAlvTE
7.1, As obrigag5es do contTatante sao aquelas estabelecidas na Minuta Gontratual e Termo de
Referencia, anexos ao Edital Pregao Presencial nQ 27.01.2021.01-SRP.

cluiusuIAOITAVA-mDorA9aoORgAnmITARIAEFonThDEREcunsos
8.1 - As despesas deste contrato correfao por conta da(s) Dotagao(6es) Ongamenfaria(s),
Elemento(s) de Despesa e Fonts(s) de Recurso, n9(s): Exerdcio 2021 Atividade
0101.0103100012.001 Manutengao das Atividades da camara Municipal , Classifica9ao
econ6mica 3.3.90.30.00 0utros serv de Ceric. pessoa jurfdica, Subelemento 33.90.30.01, no
valor de R$ 25.000,00.
CLiusuIA NOI`IA - E2Q PAGAMEI\ITO

6.1. 0 pagamento sera realjzado medjante entregr do opjeto contranial e apresentacao da Nota Fiscal
coITespondente, em ate 30 (trinta) dias, contndos do recebimento desta, atravds de credito na Conta
Banchrfa do fomecedor. A Ncta Fiscal deveri ser aprovada, obrigatoriamente, peLa chMARA
MUNICIPAL de Mombapa.

62. Serfro descontndos, em cada pagamento a ser realizndo, sobre o valor da fatura, os valores
decorrentes de indenizag6es ou de muJtas eventuallnente registrados.
6.3. No ato do pagamento, a contratada deveri COMPROVAR, mediante apresenta9ao de TODAS as

certid6es pertinentes a sua Regularidade Fiscal e TrahaJhista, devendo estas, serem entregues na
Tesouraria da CAMARA MUNICIPAL de Mombapr

c[JiusuIA DEaMA - pAs sANC©ES
10.1. 0 Itcitante que ensejar o retardamento da execuqao do objeto contratuaL nao mantiver
a proposta, falhar ou frandar na exeougao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizer

ELififeun_fi±E!ea
declarag5o falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito pr6vio da cita9ao e da ampla
defesa, ficara impedido de ]icitar e contratar com a Administrafao, pe]o prazo de ate 5

(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuizo das multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais comina96es
le8ais.

10.2 - A Contl.atada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecugao
total ou parcial do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita, mora de execu9ao,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das informag6es prestadas, garantida a pr6via
defesa:

I - advertencia, sangao de que trata o inciso I do art 87, da Lei n.9 8,666/93, podera
ser aplicada mos seguintes casos:

a) descumprimento das obriga96es e responsabilidades assumidas na licitagao;
b) outras ocorrencias que possam acarretaT transtornos ao desenvolvimento dos
servigos da Contratante, desde que nao caiba a aplicagao de san95o mats grave.
11 - multas (que podel5o ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede
Arrecadadora de Receitas Federajs, por meio de Dooumento de Arrecada€ao Municipal -

DAM, a ser preenchido de acordo com instnig6es fornecidas pela Contratante);

®

b) de 1% (urn por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de
atraso na entrega do produto ou indisponibilidade do mesmo, ]imitada a 100/o
do mesmo valor;
b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercfcio, por
infrag5o a qualquer clausula ou condigao do contrato, nao especificada nas
demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincid6ncia;
c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa
em corrigir qualquer produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a
corregao nao se efetivar mos 5 (cinco) dias que se seguirem a data da
comunica9ao formal da rejeigao;
Ill - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Pnblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja
promovida a reabilitagao perante a autoridade que apltcou a penalidade, depots do

ressarcimento a Administra¢o pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da
sangao aplicada com base no item 10.1.
10.3 - No processo de aplicagao de penalidades 6 assegurado o direito ao contradit6rio e a
ampla defesa, garantida mos prazos de 5 (cinco) dias dteis para as sang6es previstas mos

incisos I e 11 do item 10.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a san9ao prevista no inciso Ill
do mesmo item.
10.4 - 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5
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(cinco) dias a contar da notifica95o ou decisao do recurso. Se o valor da multa ndo for pago,
ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus.
Em caso de inexistencia ou insuficiencia de cr6dito da Contratada, o valor devido sera
cobrado administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado
mmedianteprocessodeexeougaofiscal,comosencangoscorrespondentes.

a

105 - As sang6es previstas no item 10.1 e inciso Ill do item 102 supra, poderao ser
aplicadas is empresas/pessoa fisica que, em razao do contrato objeto desta licitagao:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitag5o;
11 - demorLstrarem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao
P`iblica, em virtude de atos iHcitos praticados;
Ill -sofrerem condenac5o definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal
no recolhimento de quaisquer tributos.
10.6 - As sang6es previstas mos incises I e Ill do item 102 supra poderao ser aplicadas
ju.ntamente com a do inciso 1[ do mesmo item facultada a defesa pr6via do interessado no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias dteis.
clLAusuLA DEaMA PRINIEIRA - E2A REsclsfio
11.1 0 Contrato poderi ser rescindido pelos motivos especificados mos artigos 77 e 78 da Lei n.Q
8.666/93 e has formas previstas mos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterag6es posteriores.
11.4 A inadimp]encia das cLalisulas e condif6es estabelecidas no iustrumetfro convocat6rio, pela

Contratada, asseguratii a Contratante o direito de dilo por Tescindido mediante notificagao entregue
diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
11.5 0s procedilnentos de rescisao contratLial, tanto amigaveis, como os determinados por ato
unilateral da Contratante, serao foTmalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa,
mediante pr6via e comprovada intimapao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no
prazo de 10 (dez) dias dteis, contados de seu Tecebimento e, na hip6tese de desistir da defesa,
intexpor recurso hierdrquico no prazo de 5 (cinco) dias dteis, contados da intima9ao comprovada da
decisfro rescis6ria.
CLAUSULA D£C"A SEGUNDA - DQ E9BQ

r®

12.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Momhape - CE, para conhecimento das quest6es
relacioiiadas com o presence Contrato que nao forem resolvidos pe]os meios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas cliusulas e condig6es retro-estipuladas, as partes contTatantes
assinam o presente instruTnento, em duas vias, pars que surtan seus juridicos e Legais efeitos.
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