ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL
SECRETARIA DE DESENVOLVÍMENTO ECONÔMI O E TURISMO

CONTRATO ND: 2021.06.10.03
PRÉGÃO ELÉTRÔNICO N° 02.17.05.2021- PE
CONTRATO Q ENTRE SI CELEB
LADO A P FEITURA MUNIC
CASCAVEL, DO OUTRO A
COMERCIAL D PETRÓLEO CASCA
PARA O FIM Q NELE SE DECLARA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL, Estado do Ceará, pessoa jura
CNPJ sob o N.° 07.589. 69/0001-20, com sede de sua Prefeitura Municipal na Av.
Novo, Cep: 62.850-000 — Cascavel — Ceará, através da SECRETARIA DE DE
E TURISMO, neste a o representada pelo Sr. Diego da Silva Camara, C.P.F. N
CONTRATANTE, e del outro lado a Empresa Comercial de Petróleo Cascavel L
Edson Queiroz, s/n Kn:147.200 mts, Rio Novo Cascavel-Ce., inscrita no CNPJ
ato representada pelo Sr.Tertuliano Gescimar Peixoto de Melo -, portador do CPF
de CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO m
estabelecidas:

F

de direito público intem inscrita no
hanceler Edson Queiroz,2650, Rio
ENVOLVIMENTO EC NOMICO
036.225.553-94, aqui denominado de
A, estabelecida na Rodo jia Estadual
sob o n.° 63.360.721/00 1-22, neste
° 234.765.403-91, apenas enominada
te as cláusulas e condições a seguir

CLÁUSULA PRIME r
• t,. - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.I. Processo de Lici ção, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N°
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COMBU
DESTINADOS AS U IDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE CAS
DECRETO FEbERAL N.° 10.024/2019, de 20/09/2019 e DECRETOS MUNIC
006t2017, de 157 de jan iro de 2017, a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitaçõ
n° 10.520, de 1Y/07/20

CLÁUSULA EGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
x===rocuari
2.1. O presen e contriato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE COMEU
DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC
CASCAVEL/ E, tudo' em conformidade com as condições e especificações co
DE REFERÉN IA — ANEXO I do Edital do Processo licitatório PREGÃO EL
qual encontram se espeçificados no presente Contrato.

F
2.17.05.2021- PE, cujo bjeto é o
IVEL (GASOLINA E DIESEL)
VEL/CE, em conformi ade com o
AISN.°. 004/2017, n.° 00 12017 e n.°
Públicas c/c os termos da i Federal

TÍVEL (GASOLINA E! DIESEL)
E TURISMO DO MUNICÍPIO DE
idas no PROJETO BÁSI 0/TERMO
RÔNICO N° 02.17.05.2421- PE, no

CLÁUSULA 4ERCEMA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAME
3.1. O valor dobai da presente avença é de R$ 42.400,00 (Quarenta e dois ni
proporção da entrega d s produtos licitados, segundo as ordens de compras/auto
Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente
acompanhadas das Ceridões Federais, Estaduais e Municipais do licitante ven
condições do edital.

2.

Gasolina Comum
Diesel

Litro
Litro

5000
3.000

VALOR GLOBAL R$
3.2. O valor do,presente Contrato não será objeto de reajuste.

Petrobrás
Petrobrás

e quatrocentos reais), a er pago na
ções de fornecimento e adidas pela
atestadas pelo Gestor a despesa,
dor, todas atualizadas, ob ervadas as
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3.3. Ida hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de canse uências incalculáveis, re dadores ou
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fo ito ou fato do príncipe, c nfigurando
área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento
inistrativo onde reste d monstrada
taI situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuar
inicialmente entre os e cargos do
contratado e a etribuição da Administração para a justa remuneração do fome mento, objetivando a m tenção do
equilíbrio econ mico-fihanceiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.° 8.666/9 alterada e
consolidada.
amento da
3.4. O pagaménto ser(' efetuado em até 30 (trinta) dias, após adimplemento da obrigação e enc
documentação ratada no subitem 3.1, observadas as disposições editalícias, atr vés de crédito na Conta ancária do
fornecedor ou através de cheque nominal.
3.5. Por ocasiãé, do fornecimento deverá ser apresentado recibo em 02 (duas) vias
i
CLÁUSULA (SUART ► — DA VIGÊNCIA DO PRAZO E FORMA DE ENT
,
I
4.1. O presenteInstumipnto produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da d
até 31 de
dezembro de 021. 1
4.2. No caso do material, objeto do presente contrato, ser entregue na sua totalida , antes da data de término o contrato,
fica o referido contrato Automaticamente expirado.
4.3. Independetite da Oantidade de cada item deste contrato à administração fic no direito de solicitar ap nas aquela
quantidade que lhe for estritamente necessária.
4.4. DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: O Combustível licitado deve er atendido em tempo reá, mediante
Autorização d4 Abastepimento via Sistema de Protocolo da Prefeitura Muniai al de Cascavel, os referidos veículos
deslocar-se-ão ho Posto, de Combustível da Detentora para o referido abastecimen
4.5. O Contratádo que atrasar a entrega conforme prazo dado na ordem de comp deverá ser automaticamente notificado
e terá um pmzb de 24 horas para entregar os produtos a partir da data da noti cação, caso contrário estam sujeito às
penalidades previstas n6 edital.
4.6. A ORDEM DE OMPRA será emitida será via fax ao seu numero de t efone ou via e-mail ao s u endereço
eletrônico, ficaalqdo o m srno obrigado a confirmar o recebimento também via fax /ou email com assinatura/ ome e CPF
do funcionário ue rece eu, sujeito as penalidades especificadas neste edital.
4.7. O aceite dos bens elo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil o fornecedor por vício de quantidade,
qualidade ou disparida4e com as especificações estabelecidas no Anexo deste Edi 1 quanto aos produtos entr gues.
4.8. Os itens licitados deverão obedecer a urn cronograma de entrega, entregues e forma fracionada, de a rdo com a
necessidade e t
onveniê cia do órgão interessado e disponibilidade financeira d
te o prazo de contratação mediante a
expedição de p riódic ORDENS DE COMPRAS pela Secretaria Gestora, coas do o local e a quantidade e produtos
a serem entregu es.
4.9. No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às normas e ex áncias especificadas nest Edital e na
Proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou n prazo máximo de 24 (v.n e e quatro)
horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalid es cabíveis, na forma d lei e deste
instrumento.
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO OR AMENTÁRIA
5.1. As despesks
decorrentes das eventuais contratações correrão à conta de Re
nas dotações rçameniárias: órgão 19.01, Projeto Atividade 20.122.0012.2.11
3.3.90.30.01.

os oriundos de: Recurs Ordinário,
Elemento de despesa 3.90.30.00/

CLÁUSULA SEXTA L DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES
6.1. As partes ;se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposiçõ
Federai n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02
004/2017, n.° 005/2017 e n.° 006/2017, de 17 de janeiro de 2017.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
6.2.1. Os bens licitados deverão ser entregues, observando rigorosamente as esp
nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta, bem
fornecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos os tributos, taxas e quais
municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam

1

do instrumento convocatório, da Lei
dos DECRETOS MUNICIPAIS N.°
cificações contidas no Projeto Básico,
nda às normas vigentes, 4ssurnindo o
uer ônus de origem federal, estadual e
abalhistas, previdenciários, fiscais e

T
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comerciais resultantes da execução do fornecimento que lhes sejam imputável inclusive com relação a erceiros, e
ainda:
a) executar o fornecimento dos materiais licitados dentro dos padrões estabelecid s pelo MUNICÍPIO, de ac rdo com o
especificado no instrumento convocatório, no Anexo I, que faz parte deste ira trumento, observando ain a todas as
normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabil.
o-se ainda por eventual prejuízos
decorrentes do lieseumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabeleci
b) assumir a re$ponsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quais uer ânus de origem fede estadual e
municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam balhistas, previdenciário., fiscais e
comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, i clusive com relação a te ceiros, em
decorrência do fornecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em arte, o objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
d) responsabilizar-se pejos danos causados diretamente ao MUNICÍPIO ou a ter iros, decorrentes de sua c piou dolo
na execução do forneciimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidad a fiscalização ou o acom anhamento
pelo órgão interessado;
e) indicar prepkto, acto pela Administração, para representá-lo na execução
contrato. As decisões e ovidências
que ultrapassarem a co petência do representante do contratado deverão ser co untadas a seus superiore em tempo
hábil para a adóção das medidas convenientes;
f)aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se erem no fornecimento, at 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1° do arti 65 da Lei n° 8.666/93;
g) entregar os ritateriais de forma a não comprometer o funcionamento dos serviço do MUNICÍPIO;
h) comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os ateriais que estiverem em desacordo
com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de fa
entos extraordinários sol o pretexto
de perfeito fimcionameettto e conclusão do objeto contratado.
i) prestar os esClarecimçntos que forem solicitados pelo MUNICÍPIO, cujas recl
ções se obriga a atender p onfamente,
bem como dar ciência áo MUNICÍPIO, imediatamente e por escrito, de qualque anormalidade que verifi quando da
execução do contrato;
j) dispor-se a ?oda e qtlalquer fiscalização do MUNICÍPIO, no tocante ao fome imento dos materiais, ass como ao
cumprimento das obrig ções previstas nesta Ata;
k) prover todos os mei s necessários à garantia da plena operacionalidade do fet ecimento, inclusive considerados os
casos de greve pu paralisação de qualquer natureza;
1) comunicar ittedia ente ao MUNICÍPIO qualquer alteração ocorrida no end eço, conta bancária e ate s julgáveis
necessários pa recebi ento de correspondência;
m) possibilitar o
ICIPIO efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de ve
ar as condições para atendimento do
objeto contrato
n) substituir e qualqu r tempo e sem qualquer ônus para o MUNICÍPIO, no p o de 24 (vinte e quatro) ho úteis da
recusa, no toé ou em
e os materiais recusados pela Administração, caso com tadas divergências nas especificações,
às normas e ext ências especificadas no Projeto Básico, no Edital ou na Proposta o Contratado;
m) indicar p posto, aceito pela Administração, para representá-Io na exec ão do fornecimento. As decisões e
providências q e ultrappssarem a competência do representante do fornecedor de
o ser comunicadas a se superiores
em tempo hábi para a adoção das medidas convenientes;
n) aceitar, nas esmast condições do registro de preços, os acréscimos ou sup ssões quantitativas que se fizerem no
fornecimento, té 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da co tação, na forma do § 1° •o artigo 65
da Lei n° 8.666 93;
o) a entrega do produtos deve se efetuar de forma a não comprometer o funcion ento dos serviços do Muni !pio;
p) informar
embalagens de transporte dos materiais, mediante etiqueta ou gra ação na própria embalage em letras
de tamanho co pativel os seguintes dados: marca/fabricante, quantidade em ca caixa, número do Contra o, n° e data
da Ordem de Fornecimento e o nome da fornecedora/fabricante;
q) manter, durante a vigência da Ata de SRP/contrato, todas as condições de habi tação e qualificação exigida no Edital
relativo à licitgção da 4ual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55,
iso XIII, da Lei n° 8.666/ 3, que será
observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.
6.2.1. ;No caso de constatação da inadequação dos bens fornecidos às ormas e exigências espe ¡ficadas no
Projeto Básico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os rec
, devendo no prazo m: imo de 24
(vinte e quatro5 horas ser adequados às supracitadas condições;
6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:

t
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6.3.1. assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a todos os
locais onde se fizer necessário o fornecimento dos bens, prestando-lhe todas
informações e esclarec entos que,
eventualmente, forem solicitados;
6.3.2. efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES

■
iew
7.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das rigações definidas neste ' strumento,
ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo d sanções previstas na Lei ° 8.666/93,
alterada e consNidada, 1 Ss seguintes penas:
7.1.1. Se o fo ecedor ensejar o retardamento da entrega do objeto, não
tiver a Proposta de Pre •s, falhar ou
fraudar na execução do ornecimento, comportar-se de modo inidóneo ou cometer ude fiscal, ficará impedi o de licitar
s
e contratar com o Muni (pio de Cascavel e será descredenciado no Cadastro da Pr feitura de Cascavel pelo p de até 5
(cinco) anos, sem preju de aplicação das seguintes multas e das demais comina ões legais:
I- multa de até kO% (v. te por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar dolcumen ão falsa exigida;
b) não manter cit Propos ;
c) fraudar na execução 6 contrato;
d) comportar-se de modo inidôneo;
7.1.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, p r dia de atraso na entrega • e qualquer
objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ORDEM DE COMP
no endereço constante do adastro ou
da Ata, até o limite de 1í5% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja ferior a 30 (trinta) dias;
7.1.3. Muita irIoratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedi o, na hipótese de atraso s perior a 30
(trinta) dias no 'forneci ento do bem requisitado;
7.2. Na hipaese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvol imento do
fornecimento/entrega d s bens, às atividades da administração, desde que não cai a aplicação de sanção m s grave, ou
descumprimei4 por p e do licitante de qualquer das obrigações definidas ne e instrumento, na Ata de egistro de
iip o em outros documentos que o complementem, não ab gidas nos sub itens ante ores, serão
Preços, no cotrato
aplicadas, sem rejuí das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93, altera e consolidada, e na Lei n. 10.520/02,
as seguintes pejias:
7.2.1. Advertência;
7.2.2. Multa d I% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o alor objeto da requisição, u do valor
global máximo da ata o do contrato, conforme o caso;
7.3. O valor a multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal ii prazo de 5 (cinco) dias contar da
notificação ou ecisão o recurso, por meio de Documento de Arrecadação Munic pal — DAM.
7.3.1, e o valor da multa não for pago, ou depositado, será automati
ente descontado do pa amento a o
licitante fizer j .
7.3.2. Em cago de inexistência ou insuficiência de crédito do h tante, o valor devido s
cobrado
administrativa ente ou: inscrito como Divida Ativa do Município e cobrado m ante processo de execuçã fiscal, com
os encargos co espondpntes.
7.4. A falta d s bens 'não poderá ser alegada como motivo de força maior não eximirá a CONTRATADA das
penalidades a e está ujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas este contrato.
7.5. Após o evido rocesso administrativo, conforme disposto no Edital,
multas pecuniárias pre .stas neste
Instrumento s rão desFontadas de qualquer crédito existente no Município m favor da Contratada du cobradas
judicialmente, a inexistência deste.
7.6. As partes Se subm0erão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 8 da Lei Federal n.° 8.66619$, alterada e
consolidada e do instrutnento convocatório.
CLÁUSULA OITAVO - DA RESCISÃO
~11111111101111111~Itate. -::---. --

-,2 -3=

8.1. A inexecução total parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, ind endentemente de interpelação judicial,
com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará resci ido de pleno direito,
de
notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de rec
indenizações relativas às despesas
decorrentes de' encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer
ções às suas cláusulas e condições ou
nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/9
I

1

s
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8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 8 i. da Lei de Licitações.

'

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
nrma=trama9.1. 0 CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, m compatibilidade com obrigações
poi ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lic ção.
9.2.O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de Iic ção e à proposta licitatóri
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerro ativas dispostas no artigo 8 da Lei n°
8.666/93, aiterícia e colsolidada.
9.4. O presente, contrati poderá ser alterado unilateralmente pela Administração o por acordo das partes, co as devidas
justificativas, nos casoprevistos
na Lei.
li
9.5. A inadimplência o contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não . i siara ao
CONTRATANTE
a r sponsabilidade por seu pagamento, nem poderá oner o objeto do contrato ou restringir a
regularização e, o uso Ia
ds serviços pela Administração.
9:6. O contratado, na xecução do contrato, sem prejuízo das responsabilidade contratuais e legais, não oderá subcontratar partes do conduto sem a expressa autorização da Administração.
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens fornecidos em esacordo com os termos o Processo
Licitatório, da proposta :e deste contrato.
9.8. Integram ó presente contrato, independente de transcrição, todas as peças qu formam o procedimento li itatório e a
proposta adjudIcada.
9.9. A Contratada, na ;vigência do Contrato, será a única responsável perante rceiros pelos atos praticados por seu
pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e indenizações.
CLÁUSULA DÉCIM - DO FORO
10.1. O foro da Comar a de Cascavel é o competente para dirimir questões deco • - ates da execução deste ontrato, em
obediência ao isposto to § 2° do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, 1 terada e consolidada.
:

Assim pactua s, as artes firmam o presente Instrumento, lavrado na Proc radoria Geral do Munici io, perante
testemunhas q e tambó i o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais e fitos,
Cascavel-CE, 10 de j o de 2021.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02.17.05.2421-PE

CONTRATO N° 2021.06.10.03
CONTRATAMTE{ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ONONÔMICO E
,

SMO.

CONTRATADA: COMERCIAL DE PETRÓLEO CASCAVEL L A - CNPJ 63.360.72 /0001-22

DATA DA ASSIN I TURA DO CONTRATO: 10 DE JUNHO DE 021.
VALOR '50T DO CONTRATO: R$ 42.400,00 (QU RENTA E DOIS MIL E
QUATROCENTO REAIS).
PROCEDI4ENT LICITAT1:51110: PREGÃO ELETRÔNICO 14 02.17.05.2021-PE
OBJETO: AQUI IÇA° DE COMBUSTIVEL (GASOLINA à DIESEL) DESTIN l OS A
SECRETARIA D DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRISMO DO MUNI IPIO DE
CASCAVE CE.
PRAZO D VIGÈNCIA: 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAÇÃO OR E AMENTÁRIA:
ORÇAMEN;FÁRIA: 1901. PROJETO ATIVIDADE 20.122.0012.2. 10

IDADE

I

ASSINA PELA C (NTRATADA: TERTULIANO GESCIMAR P DCOTO DE MELO.
CARGO: REPRE

NTANTE.

A SER PUBLICADO EM 10 DE JUNHO1E 2021.
"QUADRO DE AVISOS E PUBLICAÇÕES DA REFEITURA"
b

1
Av. ante er E s son 1 ueiroz, n° 2650 io Novo Cascave
ear.
ep: 62.85
Fone: r 55 (85) 3334-2840 1 Site: www.cascavel.ce.gov.br 1 E-mail: icitacaoecascavel.ce.go .br
CNPJ n° 07.589.369/0001-20 1 CGF nc' 06.92 a253-2
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1 CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO D CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02.17.05.2 21-PE
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA
DIESEL) DESTINADOS A
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 1' RISMO DO MUNICIPIO DE
CASCAVEL-CE
1
Certifico para os devidos fins, que foi publicado no qu
de aviso e publicaç es dessa
Municipalidade o extrato referente ao CONTRATO N° 2 1.06.10.03, firmado entre a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL / SECRETARI DE DESENVOL NTO
ECONÓMICO E TURISMO E COMERCIAL DE PETRÓLEO CASCAVEL LTD - CNPJ
63.360.721/01001-22, referente ao Processo Licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔ CO N°
02.17.05.20/1-PE.

1
Cascavel/CE, 10 de Junho de 2021.
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