
Prefeitura Municipal de Por,  beira S 
GOVERNO MUNICIPAL 

CNPJ fl °  07.654.1141000102 	 : 

CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO••  
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO E. ALVES 
FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA iQflEI'ESE 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o 11.0  07.654.114/0001-02, através do Gabinete do Prefeito e Vice, neste ato representado por sua 
Ordenadora de Despesas, a Sra. Ionara Leite Tavares, residente e domiciliada na Cidade de Porteiras/CE, 
apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO 
PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Gonçalves Dantas, n o  150, Centro, Porteiras - CE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o 11.0  69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 06930245-6, neste ato representada pelo Sr. Yuri 
Edmo Macêdo Alves Rocha, portador do CPF n° 025.149.773-98, apenas denominada de CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na modalidade Pregão n° 
2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93 e da Lei 110  10.520/02, e suas 
alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pela Sra. lonara Leite Tavares, Ordenadora de 
Despesas do Gabinete do Prefeito e Vice. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis, óleos e filtro de 

óleos destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes ao Gabinete do Prefeito 
do Município de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, nos quais a 
Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 Óleo diesel S1  1 L 1 80001 3,151 25.200,00 
0002 Gasolina comum 1 L 80001 3,981 31.840,00 

57.040,00 

Lote : 02 - Óleos e filtros 
Item Especificação Unid. Qtde. 1 	Valor unitário Valor Total 
0001 Óleo para motor 15W 40 1 L 1 801 15,001 1.200,00 
0002 Filtro de óleo PSL 327 1 UND 1 	101 60,001 600,00 

1.800,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 58.840,00 (cinquenta). 
3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 

autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea 'd" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. ,-.. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL i. 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar da sua assinatura, ou 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 

CLAUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, excetojando 

se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, será de 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues imediatamente, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
53 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

Órgão 1 Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 

[ 	02 	 01 	 04.122.0010.2.003.0000 	 33903001 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 	/ 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
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8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar dÔ 
recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) mesmo(s) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, estando os produtos,. 
salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrializa»e 
o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 

escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
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11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, aparteque---
se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL . . 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

	

;...... 	 ....... 

lonara Leite Tavares 
Ordenador(a) de Despesas 

Gabinete do Prefeito e Vice 
CONTRATANTE 

• . 	•. 	.• 	.. 	. 	..•.. 	fJ, 	., 	.;•..,. 

E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 
CONTRATADA 

Testemunhas: 	 - 

1) 	 CPF 	-' 

2)4 L 	 CPF./: 
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	 Prefeitura Municipal de Porteiras 

GOVERNO MUNICIPAL 
CNPJ n° 07.654.11410001-02 

CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO ... ALVES &.. 
FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA O FiMQUE.NLES
DECLARA. 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.°  07.654.114/0001-02, através da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, 
neste ato representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. José Nilson Correia Ursulino, residente e 
domiciliado na Cidade de Porteiras/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. 
ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Gonçalves Dantas, n° 150, 
Centro, Porteiras - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 06930245-6, 
neste ato representada pelo Sr. Yuri Edmo Macêdo Alves Rocha, portador(a) do CPF n° 025.149.773-98, 
apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da 
Licitação, na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93 e 
da Lei n° 10.520/02, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pelo Sr. José Nilson Correia Ursulino, Ordenador de 
Despesas da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis, óleos e filtro de 

óleos destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal 
de Administração, Finanças e Planejamento de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis 
ltem Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 Gasolina comum L 10000 3,981 39.800,00 

39.800,00 

Lote: 02 - Óleos e filtros 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 Õleopara motor 5W4o L 12 30,00 360,00 
0002 Filtro de óleo PSL 55 1 UNO 1 	41 15,001 60,00 

420,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 40.220,00 (quarenta mil duzentos e vinte 
reais). 

3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 
autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTR ATUAL 	.t 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a coitar da sua assinatura, ou 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO REtEEJMENT.O 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto quando 

se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, será de 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues imediatamente, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
53 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

Órgão 	LJnid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
04 	01 	 04.121.0011.2.009.0000 	 33903099 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 30 0  (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada eçnsolidada; 
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8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do 
recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) mesifi(s) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, estando os produtds, 
salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrializ a  e 
o prazo de validade; 	 - 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser rettsado(S) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 

escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
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11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrjtejïie. 
se  sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito coma. 
antecedência definida no subitem anterior. 	 .. •. 	 . ..., . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

José-Nilson Correia Ursulino 
-6rdenador(a) de Despesas 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento 
CONTRATANTE 

.... 

/ 	 .. 	 ..... . 

E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 
CONTRATADA 

Testenjunhas: j 
1) 	 CPF 

2), / 	 - 	 CPF 
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CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM. DE UM LADO J 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO E. ALVES. .& 
FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA O FIM QLJENLE 
SE DECLARA. 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 07.654.114/0001-02, através do Fundo Municipal de Educação, neste ato 
representado por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. Eliana Alberto de Figueiredo Alves, residente e 
domiciliada na Cidade de Porteiras/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. 
ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Gonçalves Dantas, n° 
150, Centro, Porteiras - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 
06930245-6, neste ato representada pelo Sr. Yuri Edmo Macêdo Alves Rocha, portador do CPF n° 
025.149.773-98, apenas denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo 
em vista o resultado da Licitação, na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas 
gerais da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 10.520/02, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e 
condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei 

n° 8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pela Sra. Eliana Alberto de Figueiredo Alves, 
Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis, óleos e filtro de 

óleos destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes ao Fundo Municipal 
de Educação de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, nos quais a 
Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis  
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 Óleo diesel comum (S500) L 75000 3,121 234.000,00 
0002 Óleo diesel S 1 L 100000 3,151 315.000,00 
0003 Gasolina comum L 10000 3,981 39.800,00 

588.800,00 

Lote: 02 . Óleos e filtros  
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 Õleopara motor l5W4o L 318 15,00 4.770,00 
0002 Óleo para motor MD 400140 L 120 15,00 1.800,00 
0003 Óleo para motor 5W 40 L 24 30,00 720,00 
0004 Filtro de óleo PL 519 UND 4 30,00 120,00 
0005 Filtro de óleo PSC 353 UNO  4 70,00 280,00 
0006 Filtro de óleo PSC 455 UNO  60,00 300,00 
0007 Filtro de óleo PSC 493 UNO  65,00 325,00 
0008 Filtro de óleo PSO 96011 - 97011 UNO  4 60,00 240,00 
0009 Filtro de óleo PSL 55 UNO  15,00 120,00 
0010 Filtro de óleo PSL 327 UNO 10 60,00 600,00 
0011 Filtro de óleo PSL 655 UNO 5 65,00 325,00 
0012 Filtro de óleo PSL 962 UNO 4 30,00 120,00 

9.720,00 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUH]BRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 598.520,00 (quinhentos e noventa e oito 

mil quinhentos e vinte reais). 	 .••. 	.. ... 

3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela 
Contratada e autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese 
de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, 
alínea "dT' da Lei 8 .666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar da sua assinatura, ou 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO 
RECEBIMENTO 

5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto 
quando se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de 
validade, será de acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser 
entregues imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da 
respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito 
de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem 
a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
5.5 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá 

apresentar dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos 
produtos. 

5.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo 

setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal/FUNDEB, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

órgão 	Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
10 	 01 	 12.361.0022.2.036.0000 	 33903099 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO  
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante 

a apresentação das respectivas notas fiscais / fatura visadas pelo setor competente, e do termo. de, 
solicitação de pagamento; .. ',, L ........ 

	

7.2 - O pagamento será efetuado até o 300  (trigésimo) dia subsequente 	ntf 	dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se- 

á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do 

Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo 

ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos 
durante seu fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a 

contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo 
o(s) mesmo(s) ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, 
estando os produtos, salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da 
data de industrialização e o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá 

dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-
os a salvo de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, 

bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos 

artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
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10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez.por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida 
reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por 

conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 
Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas 
contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer 
interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 

escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte 

que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito 
com a antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 50 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento 

licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre 
as partes, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato 

é o da Comarca de Porteiras - CE. 
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Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, cpktae. 
exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas 
abaixo firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

Eliana Albero de Figueiredo Alves 
Ordendor(a) de Despesas 

Fundo Municipal de Educação 
CONTRATANTE 

.......... 	:.- 

E. ÀLVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

1)

 

..............................Cj.Ç•!- 

2) 

CPF . . 	 ...... .... .. . ................ 

CPF 	2? 
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CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRC. E. AL)!ES & E. 

 FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA O FIM 	'NEtË'SE 
DECLARA- 0 

 Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 07.654.114/0001-02, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, neste ato 
representada por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. Eliana Alberto de Figueiredo Alves, residente e 
domiciliada na Cidade de Porteiras/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. 
ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Gonçalves Dantas, n° 150, 
Centro, Porteiras - CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 06930245-6, 
neste ato representada pelo Sr. Yuri Edmo Macêdo Alves Rocha, portador do CPF no 025.149.773-98, apenas 
denominada de CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da 
Licitação, na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93 e 
da Lei n° 10.520/02, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pela Sra. Eliana Alberto de Figueiredo Alves, 
Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis, óleos e filtro de 

óleos destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal 	- 
de Educação, Cultura e Desporto de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote : 01 - Combustíveis 
Item Especificação Unid. Qtde. 	 Valor unitário Valor Total 
0001 1 Óleo diesel comum (S500) 1 L 1 	50001 	 3,121 15.600,00 

15.600,00 

Lote: 02 - Óleos e filtros 
Item Especificação Unid. Qtde. 1 	Valor unitário Valor Total 
0001 Óleo para motor MD 400/40 1 L 1 	64 15,00 960,00 
0002 Filtro de óleo PSL 900 1 UND 1 	8 18,00 144,00 

1.104,00-j 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 -. O objeto contratual tem o valor total de R$ 16.704,00 (dezesseis mil setecentos e quatro 
reais). 

3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 
autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar da sua assinatura, ou. 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto quando 

se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, será de 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues imediatamente, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
5.5 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

Órgão 	Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
05 	01 	 12.361.0022.2.015.0000 	 33903099 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
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8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do 
recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) mesmo(s).. 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, estandõos45id<utos, 
salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e 
o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 

escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
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11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que 
se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por., escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. . .. . .. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 50  (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

Eliana Alberto de Figueiredo Alves 
Ordpador(a) de Despesas 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 
CONTRATANTE 

-.. 	..
.? 

E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 
CONTRATADA 

Testemunhas:  

CPF ' 	- - 

2) 	 :. <... CPF 
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CONTRATO 	 7 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAMDE UM LADO A 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO E ALVES & 
FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA O NELESE-
DECLARA.DECLARA. 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.°  07.654.114/0001-02, através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado por sua 
Ordenadora de Despesas, a Sra. Maria Joana da Silva, residente e domiciliada na Cidade de Porteiras/CE, 
apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO 
PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Gonçalves Dantas, n° 150, Centro, Porteiras - CE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 06930245-6, neste ato representada pelo Sr. Yuri 
Edmo Macêdo Alves Rocha, portador do CPF n° 025.149.773-98, apenas denominada de CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na modalidade Pregão n° 
2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 10.520/02, e suas 
alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pela Sra. Maria Joana da Silva, Ordenadora de 
Despesas do Fundo Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis destinados ao 

atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes ao Programa Saúde da Família - PSF, junto 
ao Fundo Municipal de Saúde de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, 
nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 1 Gasolina comum IL 1 	500001 3,981 199.000,00 

199.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil 
reais). 

3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 
autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar da sua assinatura, ou 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto quando. 

se  tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de yalidádp seta cje 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues idiataiflênte, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
5.5 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

Órgão 	LJnid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
11 	 01 	 10.301.0020.2.047.0000 	 33903001 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do 

recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) mesmo(s) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, estando os produtos, 

Rua Mestre Zuca, n° 16 - Centro - PORTEIRASICE - CNPJ: 07.654.11410001-02 - FONE: 8835571254 



Prefeitura Municipal de Porteiras 
GOVERNO MUNICIPAL 

CNP) n° 07.654.11410001-02 

salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industriali-zaçãoe--
o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 	 . 	. 	. 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 

	

10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 	(1 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 —Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 

escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que 

se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

Maria Jotia df Si  
Ordenador(a) de tespesas 
Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

........ 
E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 

CONTRATADA 
Testemunhas; 

15 í.'  / 

1) 	.................. 	 CPF 	 ....... 

2) 31 	 CP 
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CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO -,E. ALVES :. & 
FILHO LTDA * POSTO PORTEIRAS, PARA O FIM. E`SE 
DECLARA. 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 07.654.114/0001-02, através do Fundo Municipal de Saúde, neste ato representado por sua 
Ordenadora de Despesas, a Sra. Maria Joana da Silva, residente e domiciliada na Cidade de Porteiras/CE, 
apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO 
PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Gonçalves Dantas, no 150, Centro, Porteiras - CE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 06930245-6, neste ato representada pelo Sr. Yuri 
Edmo Macêdo Alves Rocha, portador(a) do CPF n° 025.149.773-98, apenas denominada de 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na 
modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei no 8.666/93 e da Lei n° 
10.520/02, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pela Sra. Maria Joana da Silva, Ordenadora de 
Despesas do Fundo Municipal de Saúde. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis, óleos e filtro de 

óleos destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes ao Fundo Municipal de 
Saúde de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, nos quais a Contratada 
sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis  

L!i. Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 Óleo diesel comum (S500) L 8000 3,12 24.960,00 

[0002 Óleo diesel S10 L 8000 3,15 25.200,00 
[0003 Gasolina comum L 20000 3,98 79.600,00 

129.760,00 

Lote: 02 - Óleos e filtros  
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 

0001 Óleo para motor MD 400140 L 70 15,00 1.050,00 
0002 Óleo para motor 5W 40 L 288 30,00 8.640,00 
0003 Filtro de óleo PL 119 UND 12 3000 360,00 
0004 Filtro de óleo PSL 55 UND 72 15,00 1.080,00 
0005 Filtro de óelo PSL 78 UNO 6 30,00 180,00 
0006 Filtro de óleo PSL 156 UNO  10 60,00 600,00 

11.910,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 141.670,00 (cento e quarenta e um mil 
seiscentos e setenta reais). 

3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 
autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para ajusta remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
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sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, almea '4' da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. . ...... 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar da sua assinatura, ou 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto quando 

se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, será de 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues imediatamente, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
53 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

Órgão 	Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
11 	01 	 10.302.0027.2.073.0000 	 33903001 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 
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8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidaaëbi 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que seflzerem 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do 

recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) mesmo(s) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, estando os produtos, 
salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e 
o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 
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11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
113.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso pcí 

escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contr;aparfé que 

se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

Maria Jo 	
díespesas

SiÍva 
Ordenador(a) de  
Fundo Municipal de Saúde 

CONTRATANTE 

E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

1) 	- 	 :. 	- 	CPF 	........-•:-. 	. 	. 	2 	)) 

CPF 
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CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADQ A 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO E:'. 
FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA O FIM QUE NELE SE 
DECLARA. 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.°  07.654.114/0001-02, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, neste ato 
representada por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Cícero Manoel de Lima, residente e domiciliado na 
Cidade de Porteiras/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. ALVES & FILHO 
LTDA - POSTO PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Gonçalves Dantas, n° 150, Centro, Porteiras - 
CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 06930245-6, neste ato representada 
pelo Sr. Yuri Edmo Macêdo Alves Rocha, portador do CPF n° 025.149.773-98, apenas denominada de 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na 
modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 
10.520/02, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão 0  2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pelo Sr. Cícero Manoel de Lima, Ordenador de 
Despesas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis, óleos e filtro de 

óleos destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços Públicos de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, 
nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis 
Item Especificação Unid. Qtde. 1 	Valor unitário Valor Total 
0001 Óleo diesel comum (S500) 1 L 1 	160001 3,12 49.920,00 
0002 Gasolina comum 1 L 80001 3,981 31.840,00 

81.760,00 

Lote: 02 - óleos e filtros 
Item Especificação Unid. Qtde. 11 Valor unitário Valor Total 
0001 Óleo para motor 15W 40 1 L 1 1081 15,001 1.620,00 
0002 Filtro de óleo PL 519 1 UND 61 30,001 180,00 

1.800,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 83.560,00 (oitenta e três mil quinhentos e 
sessenta reais). 

3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 
autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para ajusta remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar da, sua assinatura. .oü 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto quando 

se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, será de 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues imediatamente, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
5.5 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

Órgão 	Iinid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
09 	01 	 04.122.0060.2.030.0000 	 33903099 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 300  (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato 
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8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem: 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei 0  8.666/93, alterada e consolidada; 	 ' 

8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) 'dias a contar>lÕ 
recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendoo() -insfio(s) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, estando os produtos, 
salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e 
o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 .. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma dasp t'. 
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11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por 
escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 

11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a.parte que . 
se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escr coril a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

Cícerd anol deLima 
Orde,øíor(a) àéespesas 

Secretaria Mijiipal de Obras e Serviços Públicos 
• CONTRATANTE 

/ 

E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 
CONTRATADA 

Testemunhas: 
- 	/ 	/ 	•.• 	 - 

	

CPF 	( 

2) 	 ........... CPF 
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CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO E ALVES & 
FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA O FIM 
DECLARA. 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 07.654.114/0001-02, através do Fundo Municipal de Assistência Social, neste ato representado por 
seu Ordenador de Despesas, o Sr. Francisco Deilson Vidal, residente e domiciliado na Cidade de 
Porteiras/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. ALVES & FILHO LTDA - 
POSTO PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Goncalves Dantas 150, Centro, Porteiras - CE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o no 06930245-6, neste ato representada pelo Sr. Yuri 
Edmo Macêdo Alves Rocha, portador do CPF n° 025.149.773-98, apenas denominada de CONTRATADA, 
resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na modalidade Pregão n° 
2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 10.520/02, e suas 
alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pelo Sr. Francisco Deilson Vidal, Ordenador de 
Despesas do Fundo Municipal de Assistência Social. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis, óleos e filtro de 

óleos destinados ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes ao Fundo Municipal de 
Assistência Social de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, nos quais a 
Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis 
Item Especificação Unid. Qtde. 1 	Valor unitário Valor Total 
0001 Gasolina comum 1 L 150001 3,981 59700,00 

59.700,00 

Lote: 02 - Óleos e filtros 
Item Especificação Unid. Qtde. 1 	Valor unitário 1 	Valor Total 
0001 1 Óleo para motor 5W 40 1 L 1 121 30,001 360,00 
0002 1 Filtro de óleo PSL 55 1 UND 1 	41 15,001 60,00 

420,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 60.120,00 (sessenta mil cento e vinte reais). 
3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 

autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 
3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea 
Lei 8.666/93 devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar da sua assinatura, OU .. 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 	 . 	 II 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto quando 

se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, será de 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues imediatamente, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
5.5 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

Órgão 	Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
12 	01 	 08.244.0014.2.063.0000 	 33903099 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizere.ui 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
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8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até02 (dois) diásatontardo 
recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) mesmo(s) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipál, estando os produtos, 
salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de'industrializçãq.e' 
o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso pØr 

escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 
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11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrãtõ;apaTteque -
se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a 
antecedência definida no subitem anterior. . . . 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL-- 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

! .,f.7.............................. 
Francisco D€i1gún Vidal 

Ordenador(a) de Despesas 
Fundo Municipal de Assistência Social 

CONTRATANTE 

	

/ 	. 	.. 
/c 	( 	/ 	 I\('Crfl 

E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

;ç../ 	........... CPF.. 	........................ . 

2)i;.... 	. 	 CPF 
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CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM .. LADÔ 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO E.. ALVES & 
FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA O FIM QUE NELE SE 
DECLARA. 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.° 07.654.114/0001-02, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, neste ato 
representada por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. Edina Cleide da Silva, residente e domiciliada na 
Cidade de Porteiras/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. ALVES & FILHO 
LTDA - POSTO PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Gonçalves Dantas, no iso, Centro, Porteiras - 
CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 06930245-6, neste ato representada 
pelo Sr. Yuri Edmo Macêdo Alves Rocha, portador(a) do CPF n° 025.149.773-98, apenas denominada de 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na 
modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 
10.520/02, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pela Sra. Edina Cleide da Silva, Ordenadora de 
Despesas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 - O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis e óleos destinados 

ao atendimento das necessidades da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, nos quais a 
Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 óleo diesel comum (S500) L 10000 3,12 31.200,00 
0002 óleo diesel SlO 1 L 100000 3,151 315.000,00 
0003 Gasolina comum L 5000 3,98 19.900,00 

366.100,00 

[Lote: 02 - Óleos e filtros 
ltem Especificação Unid. Qtde. Valor unitário 	 Valor Total 

[01 Óleo para motor 15W 40 L 108 15,001 	 1.620,00 
1.620,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRILO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 367.720,00 (trezentos e sessenta e sete mil 
setecentos e vinte reais). 

3.2 - O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 
autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar 4a sua assinatura,: ou. 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto quando 

se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, será de 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues imediatamente, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
5.5 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

Órgão 1 Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
08 _T 	01 	 04.122.1801.2.025.0000 	 33903001 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 300  (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
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8.1.6 Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões quesé fiiiii 
necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 10 da Lei n° 8.666/93, alterada e consóldada; 

8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar dk 
recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) mesmq(&) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, estando pf6autos, 
salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e 
o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 
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11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por. 
escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 

11.3.4 - No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que 
se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por..e$çritoom a 
antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO  CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA—DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

Edina Cleide da Silva 
Ordenador(a) de Despesas 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
CONTRATANTE 

E. ALVES & FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS 
CONTRATADA 

Testemunhas: 

1) ..:1 .............. •.:::T........CPF 

2) 2 	CF 
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CONTRATO 	 . .. 	 •. 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM.. DE UM LADO Á... 
Prefeitura Municipal de Porteiras, E DO OUTRO. ..E...LV,S' & 
FILHO LTDA - POSTO PORTEIRAS, PARA O FIM QUE . LE SE 
DECLARA. 

O Município de Porteiras, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.°  07.654.114/0001-02, através do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, neste ato 
representado por seu Ordenador de Despesas, o Sr. Reginaldo Rodrigues Ribeiro, residente e domiciliado na 
Cidade de Porteiras/CE, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lado E. ALVES & FILHO 
LTDA - POSTO PORTEIRAS, estabelecida na Av. Maria Goncalves Dantas 150, Centro, Porteiras - CE, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 69.718.401/0001-88 e CGF sob o n° 06930245-6, neste ato representada pelo 
Sr. Yuri Edmo Macêdo Alves Rocha, portador(a) do CPF n° 025.149.773-98, apenas denominada de 
CONTRATADA, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação, na 
modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n° 8.666/93 e da Lei n° 
10.520/02, e suas alterações posteriores, mediante cláusulas e condições seguintes. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão n° 2017.01.10.1, de acordo com a Lei n° 

8.666/93 e Lei n° 10.520/02, devidamente homologado pelo Sr. Reginaldo Rodrigues Ribeiro, Ordenador de 
Despesas do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1 — O presente Contrato tem como objeto a aquisição de combustíveis, óleos e filtro de 

óleos destinados ao atendimento das necessidades do veículo pertencente ao Fundo Municipal da Criança e 
do Adolescente de Porteiras/CE, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, nos quais a 
Contratada sagrou-se vencedora, na forma discriminada no quadro abaixo: 

Lote: 01 - Combustíveis 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário 1 	Valor Total 
0001 Óleo diesel  comum (S500) L 1 	100001 3,121 31.200,00 
0002 1 Gasolina comum 1 L 10001 3,981 3.980,00 

35.180,00 

Lote: 02 - Óleos e filtros 
Item Especificação Unid. Qtde. Valor unitário Valor Total 
0001 Óleo para motor 15W 40 L 70 15,00 1.050,00 
0002 Filtro de óleo PSC 493 UND 5 65,00 325,00 
0003 Filtro de óleo PSL 655 UND 5 65,00 325,00 

1.700,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO 

3.1 - O objeto contratual tem o valor total de R$ 36.880,00 (trinta e seis mil oitocentos e 
oitenta reais). 

3.2 — O contrato poderá ser reajustado, através de termo aditivo solicitado pela Contratada e 
autorizado pela Contratante, de acordo com a variação estabelecida pelo Governo Federal. 

3.3 - Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde 
que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 
impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

N 
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configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d"ía 
Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
4.1 - O presente Instrumento terá vigência até 31/12/2017, a contar da sua assinatura, ou 

enquanto decorrer o fornecimento dentro da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA QUINTA - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO 
5.1 - A entrega dos produtos, devendo estar todos em embalagens fechadas, exceto quando 

se tratar de combustíveis, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, será de 
acordo com as solicitações requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos ser entregues imediatamente, 
no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) dias a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, 
quando se tratar dos demais produtos, ficando à administração no direito de solicitar apenas aquela 
quantidade que lhe for estritamente necessária. 

5.2 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vierem a 
ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação; 

5.3 - Todas as embalagens devem estar fechadas e conter a identificação da data de 
industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 

5.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto; 
5.5 -  Caso a Contratante venha optar por entrega programada a licitante deverá apresentar 

dispor, de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos. 
5.6 -  O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos: 
5.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto 

com a especificação; 
5.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor 

responsável pela solicitação e consequentemente aceitação. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - As despesas decorrentes deste Contrato correrão a conta de recursos oriundos do 

Tesouro Municipal, com a dotação orçamentária prevista na seguinte rubrica: 

órgão 	Unid. Orç. 	 Projeto/Atividade 	 Elemento de Despesa 
13 	 01 	 08.122.0024.2.066.0000 	 33903099 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
7.1 - O pagamento dos produtos solicitados será realizado, através de empenho, mediante a 

apresentação das respectivas nota fiscal / fatura visadas pelo setor competente e do termo de solicitação de 
pagamento; 

7.2 - O pagamento será efetuado até o 30° (trigésimo) dia subsequente a entrega dos 
produtos. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
8.1 - A Contratada para fornecer o(s) produto(s), objeto do presente Contrato obrigar-se-á a: 
8.1.1 - Cumprir integralmente as disposições do Instrumento Convocatório e do Contrato; 
8.1.2 - Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s) objeto deste Contrato, sendo ainda 

responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu 
fornecimento; 

8.1.3 - Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros 
envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à 
Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral; 

8.1.4 - Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
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8.1.5 - Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s) objeto deste Contrato; 
8.1.6 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada; 
8.1.7 - Entregar imediatamente, no caso de combustíveis, e em até 02 (dois) diasa contar.. do 

recebimento da respectiva Ordem de Compra, quando se tratar dos demais produtos, devendo o(s) m&rn(s) 
ser entregue(s) ao(s) servidor previamente autorizado pela Administração Municipal, estando os produtos, 
salvo os combustíveis, todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e 
o prazo de validade; 

8.1.8 - Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s) que vier(em) a ser recusado(s) por justo 
motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação; 

8.1.9 - Efetuar a entrega do(s) produto(s) em transporte adequado para tanto. 
8.1.10 - Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor 

de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento do(s) produto(s) pondo-os a salvo 
de possível deterioração. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
9.1. A Contratante obrigar-se-á a: 
9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestação do 

fornecimento e o cumprimento dos prazos. 
9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) 

produto(s) objeto deste Contrato. 
9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada a execução do objeto contratual; 
9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem 

como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 
10.1 - À contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 

86 a 88 da Lei 8.666/93, e suas demais alterações. 
10.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficará sujeita às seguintes sanções: 
10.2.1 - Advertência 
10.2.2 - Multas necessárias, conforme segue: 
10.2.2.1 - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 

cento), sobre o valor da fatura pelo atraso na entrega do(s) produto(s). 
10.2.2.2 - 20% (vinte por cento) sobre o valor total faturado no mês anterior, pelo 

descumprimento de qualquer item do Edital ou Cláusula Contratual. 
10.2.3 - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Prefeitura Municipal de Porteiras por prazo não superior a 02 (dois) anos. 
10.2.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Municipal, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida reabilitação, perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1 - Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência 

administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas. 
11.2 - O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará 

automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 
8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as 
previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento. 

11.3 - O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação 
Judicial ou Extrajudicial, nos casos de: 

11.3.1 - Omissão de pagamento pela CONTRATANTE; 
11.3.2 - Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes; 	 - 
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11.3.3 - Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediant& aviso por 
escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes. 	. 

11.3.4 No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que 
se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito çom EL 

antecedência definida no subitem anterior. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
12.1 - Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas 

mediante Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
13.1 - Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5° (quinto) 

dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS ANEXOS 
14.1 - Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, 

a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o 

da Comarca de Porteiras - CE. 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva 
de acordo entre elas celebrado, assinando o presente Contrato juntamente com as testemunhas abaixo 
firmadas. 

Porteiras/CE, 31 de Janeiro de 2017. 

Regi4akio Rodrigues Ribeiro 
/Ôrdenador(a) de Despesas 
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