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Senhora Renata Lins
A Prefeitura Municipal no uso de suas atribuições legais, autoriza o processamento de Dispensa de Licitação para Contratação de empresa
para fornecimento de combustível visando suprir as necessidades das Secretarias e da Prefeitura do Municipal de Trindade-PE, conforme
descrição no Projeto Básico em anexo a este e-mail, assinado digitalmente por meio do sítio www.portaldeassinaturas.com.br, chave de
segurança: ABF4-6C2B-1E15-55B3, assinado com Certifica do Digital homologado pela ICP-Brasil.
Atenciosamente,
Assessoria de Gabinete da Prefeita
Prefeitura Municipal de Trindade

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=c222fa3179e73fdd0894edc88b991b3e#/webmail/0//SENT/page:1/MTQ2NA
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DESPACHO ADMINISTRATIVO
TERMO DE REFERÊNCIA

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
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SOLICITANTE: GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL
DESTINATÁRIO: MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
1. DA MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA
1.1. CONSIDERANDO que o Município de Trindade já sofre com a crise de
abastecimento em virtude da ausência de contrato de combustível;
1.2. CONSIDERANDO que a aquisições de combustível e seus derivados,
seguem os valores de mercado e que licitações para esse objeto não traz
benefícios a administração, tanto pela logística como pelo constante
aumento de preço decorrente da vinculação das produtoras de Petróleo ao
Preço do barril internacional cotado em dólar comercial, o que desequilibra
o preço de mercado desordenamento, sendo impossível manter um
contrato com preço fixo;
1.3. CONSIDERANDO a urgência do objeto em virtude do caos da pandemia
mundial, e o Pregão Eletrônico 003/2021 que foi cancelado;
1.4. Com as considerações acima, justificamos o presente certame.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto Sucinto nos termos nos termos do art. 40, I da Lei Federal
nº 8.666/1993 é a Contratação de empresa para fornecimento de
combustível visando suprir as necessidades das Secretarias e da
Prefeitura do Municipal de Trindade-PE.
3. DA PREFERÊNCIA DE ME E EPP
3.1. Esta dispensa não é exclusiva para Microempreendedor Individual – MEI,
Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos do art.
48, inciso I, da Lei Federal Complementar nº. 123/2006, pela
impossibilidade de divisão do objeto.
4. DO PREÇO ESTIMADO
4.1. O preço referencial para o presente certame foi baseado em cotações
realizadas em postos do município;
4.2. O Preço médio estimado é de R$ 194.580,00 (cento e noventa e quatro mil,
quinhentos e oitenta reais), sendo R$ 113.780,00 (cento e treze mil,
setecentos e oitenta reais) destinados a gasolina comum e R$ 80.800,00
(oitenta mil e oitocentos reais) destinados a óleo diesel.
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município, previsto no instrumento contratual ou
instrumento hábil que deverá obedecer a rubrica estabelecida.
6. DOS ANEXOS
I.
Minuta do Contrato;
II.
Cotação de Preço de Mercado;
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III.
Documentação da empresa vencedora;
IV.
Designação do Pregoeiro e Equipe de Apoio.
V.
Cancelamento do PE 003/2021 e publicação.
VI.
Liminar n°. 21100268-9
7. DA AUTORIZAÇÃO
7.1. Autorizo a Comissão de Licitação por meio de sua Pregoeiro a iniciar
processo Administrativo na modalidade Dispensa de Licitação, tendo
como fundamento no Art. 24, inc. IV, Da Lei Federal 8.666/1993, art.
4 da Lei Federal 13.979/2020.
8. DO FORO
8.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente termo de referência
será o Tribunal de Justiça do Estado da Pernambuco, Comarca de
Trindade, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Trindade/PE, 20 de abril de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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ANEXO I
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CONTRATO N° 0__/2021
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA
ME.
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, de agora em diante denominado CONTRATANTE.
Do outro lado a empresa FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Estrada da Barra, S/N, Vila São Pedro,
Trindade/PE, CEP 56.250-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
05.602.568/0001-04, neste ato representada por Francisley Batista De
Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 02090336598, residente e
domiciliado na Trindade/PE, de ora em diante CONTRATADA, resolvem firmar
instrumento contratual mediante as seguintes cláusulas.
As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato,
instruído no Processo Administrativo nº 0__/2021, Dispensa de Licitação nº
0__/2021, ratificado no dia __ de _____ de 2021, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.10. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.11. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.12. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
2. DO OBJETO
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2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a Contratação de empresa para
fornecimento de combustível visando suprir as necessidades das
Secretarias e da Prefeitura do Municipal de Trindade-PE.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho
Vlr.
Vlr.
Item
Descrição
Med.
Qt.
Unitário
Total
01

Gasolina Comum

Litro

20.000

5,689

113.780,00

01

Óleo Diesel S10

Litro

20.000

4,04

80.800,00

Valor Total

194.580,00

.
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser entregue conforme solicitação da
CONTRATANTE, nos termos deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio do e-mail licitacao@trindade.pe.gov.br para o e-mail.
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

Na hipótese do fornecimento de forma parcial do grafado na nota fiscal,
este não será liquidado e será declarado o descumprido do prazo,
cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.4.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$
194.580,00 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta reais),
sendo R$ 113.780,00 (cento e treze mil, setecentos e oitenta reais)
destinados a gasolina comum e R$ 80.800,00 (oitenta mil e oitocentos
reais) destinados a óleo diesel.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade até 31 de dezembro de 2021, contados da data
da confecção deste instrumento grafado na última página, limitando-se
aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 57, caput e inciso
I, da Lei 8.666/93, salvo os casos previamente estabelecidos em lei,
especialmente os ditames do art. 57, incisos I, II, IV e V da Lei nº.
8.666/93.
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7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar Relatório da entrega dos itens e detalhamento de custos
indicando o valor do contrato referente a gasto com pessoal.
7.3. A Liquidação se dará após atesto o fornecimento por meio do gestor do
contrato;
7.4. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica solicitada.
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7.5. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.6. Todos os pagamentos serão realizados na C/C ______, AG _____ - Banco
_____.
7.7. O pagamento ocorrerá em 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art. 40,
inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva liquidação
da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº. 4.320/64.
7.8. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.9. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;

Página 3 de 17

8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
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8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado na cotação de preço e o preço ofertado, aplicado sobre o valor
médio da época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
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dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no Orçamento do Município:_______________________.
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11.2. Nota de Empenho1 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na execução do
objeto em conformidade com este instrumento.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta

1

Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.
12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será executado o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às
normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.

12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a execução
do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da na
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execução do objeto, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar o fornecimento em conformidade e no prazo estabelecido neste
instrumento.
12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelos itens
entregues em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a execução em excesso
não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
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12.21. Refazer o fornecimento em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize a na execução do objeto.
12.23. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.24. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento;
12.25. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.26. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.27. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.28. Fornecimento durante os 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro)
horas por dia.
12.29. Emitir nota após abastecimento
quilometragem e motorista.

contendo

placa

do

carro,

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1.

Supervisionar a execução do objeto, promovendo o acompanhamento e
a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos, nos termos
do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.
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13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso do fornecimento do objeto, fixando
prazo para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, na execução do objeto em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, do fornecimento
do objeto.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria na execução do
objeto, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição, com
a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com a
proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a na execução do objeto, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento devido pela perfeita na execução do objeto, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
Página 8 de 17

13.19. Rejeitar o fornecimento
instrumento;

em

desconformidade

com

o

presente

13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
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13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento da execução do objeto, nos termos da legislação em vigor.
13.25. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.26. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sra. Michelle de Alencar Rodrigues
Modesto em exercício no ato da execução do objeto, assumindo total
responsabilidade pela execução do presente instrumento, ou
profissional designado por meio de portaria ou decreto especifica que
deverá ser juntada posteriormente a este instrumento.

14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
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competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
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15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.

Advertência:

15.3.1.1. São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
15.3.2.

Multa de:

15.3.2.1. 1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;
Página 10 de 17

15.3.2.2. 3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;
15.3.2.3. 5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;
15.3.2.4. 10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu cumprimento, levando a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
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15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
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15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.

15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE
à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.
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15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
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16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
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17. DA IMPORTAÇÃO
17.1. É vetado a importação do objeto, salvo se não exista produto igual o
similar no Território Brasileiros nos termos da cláusula inciso II e III, do
§ 3º da Lei Federal 8.666/1993 ou existir comprovadamente uma crise
de abastecimento em território nacional decorrente de fatos imprevisto,
sem data limite de término e esta situação tenha sido decretada como
calamidade pública, emergenciais ou outros meios oficiais, inclusive
midiáticos;
17.2. Havendo exportação de produtos ou matéria prima de qualquer natureza,
a contratada deverá apresentar comprovante de regularidade com o
Siscomex junto a Receita Federal do Brasil;
17.3. Os produtos importados deverão ser convertidos para a moeda corrente
nacional utilizando taxa de cambio, tendo o Real como moeda corrente e
o dólar americano representando a moeda d qualquer outro país,
respeitando as diretrizes e normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil – BC e Receita Federal do Brasil - RFB;
18. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
18.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013,
doravante
denominadas,
em
conjunto,
“Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

18.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;

18.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
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vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.
18.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

18.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

18.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

18.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação do fornecimento dos itens, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

18.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

18.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
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lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.
18.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
19. DAS VEDAÇÕES
19.1. É vedado à CONTRATADA:

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
19.1.2. Interromper a execução do objeto sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
19.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
19.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
20. DOS CASOS OMISSOS
20.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

21. DA PUBLICIDADE
21.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

22. DA ASSINATURA
22.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
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art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.
22.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

22.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

22.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.

23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

23.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.

24. DO FORO
24.1.

Fica este instrumento vinculado ao projeto básico e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

24.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, __de _____ de 2021.

[assinado digitalmente]
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA
CONTRATANTE

[assinado digitalmente]
FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME
CONTRATADA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

05.602.568/0001-04
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

23/10/2002

NOME EMPRESARIAL

FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE

POSTO SAO FRANCISCO

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
55.10-8-01 - Hotéis
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

213-5 - Empresário (Individual)
LOGRADOURO

NÚMERO

COMPLEMENTO

R ESTRADA DA BARRA

397

********

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO

UF

56.250-000

VILA SAO PEDRO

TRINDADE

PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

cont.misterlan@gmail.com

(87) 3870-2938/ (87) 3870-2938

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 20/04/2021 às 10:39:20 (data e hora de Brasília).
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GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE
CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 0CED.5068.E584.160E
Cetidão gerada em 20/12/2016 10:38:35
PROTOCOLO SIARCO 16/785294-9
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO
EVENTO(S)

FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME
26.1.0232524-5
002 - ALTERACÃO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

AUTENTICIDADE 0CED.5068.E584.160E

Autenticidade http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=0CED5068E584160E

Recife, 20 de abril de 2021
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Documento disponibilizado a - Usuário não autenticado
Data do download - 20/04/2021 10:15:59
Código de Autenticação 0CED.5068.E584.160E
Junta Comercial de Pernambuco
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CHANCELA DIGITAL
NIRE

26.1.0232524-5

Nº PROTOCOLO
16/785294-9 PROTOCOLADO 20/12/2016 08:05:00
Nº ARQUIVAMENTO 20167852949 ARQUIVADO 20/12/2016 10:38:35
EMPRESA
FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º
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CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA
NIRE
ATO
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FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME
26.1.0232524-5
002 - ALTERACÃO
021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

AUTENTICIDADE 0D53.0062.D1FF.0C05
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Recife, 20 de abril de 2021
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA
CNPJ: 05.602.568/0001-04
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:33:38 do dia 28/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2021.
Código de controle da certidão: C459.3E4E.BD01.381D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
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05.602.568/0001-04
Inscrição:
Razão Social:FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME
ESTRADA DA BARRA / VILA SAO PEDRO / TRINDADE / PE / 56250-000
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:20/04/2021 a 19/05/2021
Certificação Número: 2021042002210493237499
Informação obtida em 20/04/2021 11:02:44
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
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Nome: FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.602.568/0001-04
Certidão nº: 13063632/2021
Expedição: 20/04/2021, às 11:01:22
Validade: 16/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA (MATRIZ E FILIAIS) ,
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.602.568/0001-04, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
r e c o l h i m e n t o s p r e v i d e nciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certidão PJe

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO
Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO
Data da Emissão: 20/04/2021 11h17min

Data de Validade: 20/05/2021

Nº da Certidão: 764982/2021

Nº da Autenticidade: IU.VT.5E.ZV.8Y

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 05.602.568/0001-04
Endereço Residencial: ESTRADA DA BARRA , S/N
Bairro: VILA SAO PEDRO

Inscrição Estadual: 26.1.0232524-5
Compl:
Cidade: Trindade/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º
Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO;
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação
contra a pessoa acima identificada.
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.
Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos
Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.
Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico
â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoaJuridica.xhtml

1/1

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

ANEXO IV

Página 1 de 1

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código ABF4-6C2B-1E15-55B3.

ANEXO V

Página 1 de 1

DESPACHO ADMINISTRATIVO

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Nascimento e ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO JUNIOR.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443
https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize
e utilize
o código
o código
8F7F-7E24-7527-A2D7.
ABF4-6C2B-1E15-55B3.

Processo Administrativo: 003/2021
Pregão eletrônico - SRP: 003/2021
A Excelentíssima Senhora Prefeitura Municipal, in fine, no uso
de suas atribuições legais, na forma da lei, etc. em especial a Súmula 437 do Supremo
Tribunal Federa – STF: ‘A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.’ e
ainda em observância a recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco,
em decisão da Liminar da Medida Cautelar peticionada pela da Prime Consultoria e
Assessoria Empresarial Ltda., tomada como processo nº 21100268-9, deferida pela Vossa
Excelência, Conselheiro Carlos da Costa Pinto Neves Filho, passa a anular o processo
Administrativo nº 003/2021, Pregão Eletrônico nº 003/2021, Ata de Registro de Preço nº
005/2021 e o Contrato nº 013/2021, com efeitos ex nunc.
Trindade/PE, 19 de abril de 2021.

(Assinado Digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeita Municipal
Autoridade Competente
(Assinado Digitalmente)
Dr. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO JUNIOR
Advogado, OAB-PE no 28.712
Assessor Jurídico

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign.
Para verificar as assinaturas clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8F7F-7E24-7527A2D7 ou vá até o site https://portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código para verificação: 8F7F-7E24-7527-A2D7

Hash do Documento
CCD242ACB4932D141AB0F1722AEA9567E1DDAD9BE8A944D78C85C77E2543E939
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IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Número:
Órgão:
Modalidade:

21100268-9
Município Trindade
MEDIDA CAUTELAR

Tipo:
Exercício:

MEDIDA CAUTELAR
2021

Relator:
Interessado(s):

Conselheiro Carlos Neves
Prefeitura Municipal de Trindade, PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA; Helbe
da Silva Rodrigues Nascimento (Prefeita); Maria
Renata Fernandes de Sousa Lins (Presidente da
Comissão de Licitação).

Advogado(s):

Tiago dos Reis Magoga (OAB/SP 283834)

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Tratam os autos de medida cautelar, tendo como motivo
subjacente o Procedimento Interno no PI2100156, de iniciativa da
Gerência de Auditoria de Procedimentos Licitatórios (GLIC),
realizado no Município de Trindade (exercício 2021), tendo por
objetivo:
“Analisar o Edital do Pregão Eletrônico 003/2021 da
Prefeitura Municipal de Trindade - PE e a
Representação
formulada
pela
empresa
PRIME
CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (...)
publicado em 26 de janeiro de 2021 com valor
estimado de R$3.554.801,76 (dados do sistema
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SAGRES) e sessão do pregão marcada para o dia 09 de
fevereiro de 2021”
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Em suas considerações iniciais, o Relatório Preliminar de
Inspeção aduziu que o objeto do Pregão Eletrônico é
“(...)
a
Contratação
de
Pessoa
Jurídica
e
equiparada para a emissão e administração de cartão
magnético de controle (autogestão) com sistema
informatizado via internet envolvendo fornecimento
de abastecimento de combustível e seus derivados em
rede de postos de combustível em todo o país.
(...)
Em 04 de fevereiro de 2021, a empresa PRIME
CONSULTORIA
E
ASSESSORIA
EMPRESARIAL
LTDA
protocolou representação nesta Casa, requerendo a
suspensão
da
licitação
e
o
julgamento
da
ilegalidade do ato convocatório da licitação,
suscitando inúmeras falhas do edital (Doc.2).
A Prefeitura Municipal de Trindade acolheu a
argumentação da PRIME, retificando o edital que
teve o valor alterado para R$2.564.285,99.
Em 19 de março de 2021, ocorreu a sessão do pregão
com edital já retificado, que restou fracassado,
tendo a PRIME se sagrado vencedora do certame, porém
foi desclassificada juntamente com a segunda
colocada,
por
ausência
de
autenticação
dos
documentos.
Foi marcada nova data de recebimento de propostas
para o dia 23 de março de 2021 e sessão do pregão
marcada para o dia 26 de março de 2021 e remarcada
para o dia 29 de março de 2021.
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A PRIME foi mais uma vez vencedora. A licitação foi
homologada e o contrato foi encaminhado para
assinaturas das partes.
Em 05 de abril de 2021 esta equipe de auditoria se
comunicou com a pregoeira do Município, Sra. Maria
Renata Fernandes de Sousa Lins e o Sr. Raimundo
Alves de Lira Silva, assessor da Prefeitura, que
comunicou o status da contratação, ainda não
finalizada até aquela data.
No contato telefônico realizado, a Prefeitura
Municipal de Trindade comunicou que passaria a
aguardar a análise da documentação relativa ao
procedimento licitatório ocorrido por esta equipe
de auditoria.
Foi enviada na mesma data a esta equipe documentos
complementares do procedimento (Doc. 6).
Após análise desta equipe de auditoria, verificase que o edital retificado encontra-se eivado de
falhas, não atendendo ao disposto nos Acórdãos
proferidos nesta Casa, Nº1327/2018, Nº 1350/2019”

OS ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO DA GLIC

PRIMEIRO ACHADO: 2.1.1. Superestimativa das quantidades licitadas
de combustíveis.
Neste tópico, o Relatório Preliminar de Inspeção aduziu que

“(...) A estimativa do edital [relativa ao consumo
de combustíveis, item 26 do Termo de Referência]
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está baseada em condição incompatível com a
realidade fática das operações de veículos de
qualquer Administração Pública, que não operam 22
dias por mês, nos 12 meses do ano, por 8 horas
seguidas. Na verdade, é consabido que esses
veículos permanecem parados em feriados, nos
intervalos de suas operações diárias, na maior
parte das horas de cada expediente.
Em 2019, por exemplo, de acordo com dados do sistema
TOME CONTAS, o consumo no Município totalizou
“167.500 litros de gasolina e 170.000 litros de
diesel,
quantitativos
muito
inferiores
aos
quantitativos licitados que são 269.872,19 litros
e 502.920 litros respectivamente.”, havendo, assim,
uma “superestimativa de quantidades em 61,1% para
a gasolina e 186% para o óleo diesel.”

No ano de 2020, “por força da pandemia, esses
montantes foram ainda mais reduzidos, já que só
foram contratados 52.500 litros de gasolina e
105.000 litros de diesel, nos contratos No
002/2020, No 004/2020 e No 009/2020.”

SEGUNDO ACHADO: 2.1.2. Inadequada exclusão do etanol do escopo de
fornecimento de combustíveis.
O Relatório da GLIC, ao demonstrar que o item 27 do Termo de
Referência exclui o etanol do rol de combustíveis a serem
utilizados, o Relatório Preliminar de Inspeção
aduz que
“A
jurisprudência é clara a respeito da necessária busca pela
economicidade nas contratações”, conforme excerto do seguinte
julgado:
“Providencie, nas licitações na modalidade pregão,
orçamento
atualizado
e
detalhado
que
possa
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subsidiar o preço de referência e assegurar, desta
forma, o princípio da economicidade, nos termos do
art. 8°, inciso II, do Decreto no 3.555/2000.
Acórdão TCU No 845/2005 Segunda Câmara.”
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TERCEIRO ACHADO: Indefinição do escopo de trabalho da fiscalização
e gestão do contrato.
Neste tópico, o Relatório aduz que no Termo de Referência e
na Minuta do Contrato (itens 13 e 14), “inexiste definição
devidamente detalhada e segregada do escopo de trabalho do fiscal
e do gestor do futuro contrato, definindo-se quem serão os
responsáveis no caso de falha no controle de sua execução.“, e que
este TCE-PE já “(...) decidiu, no Acórdão T.C. N° 1350/2019, sobre
o necessário detalhamento das obrigações dos fiscais e gestores do
contrato”, nos seguintes termos:
“6. Definir nos Editais de Licitação escopos de
trabalho
detalhados
e
segregados
para
a
fiscalização e para a gestão dos contratos da
Administração (item 2.1.5)”;
O relatório conclui o tópico sugerindo que
“o detalhamento das atribuições dos fiscais e
gestores, que deverão acompanhar a execução
contratual, deve ser segregada e detalhada, devendo
conter descrição detalhada da forma de realização
dos controles diários, semanais e mensais que serão
utilizados para apuração das rotas, consumos e
valores a serem despendidos por ocasião dos
abastecimentos.”

QUARTO ACHADO: 2.1.4. Ausência de previsão de controle eficaz do
contrato.
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O Relatório da GLIC afirma que
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“O Edital do Pregão Eletrônico que estabelece o
fornecimento de combustíveis aos veículos da
Prefeitura Municipal de Trindade por intermédio de
gerenciadora do fornecimento, não evidencia a forma
de controle de sua execução contratual, seja por
planilhas e mapas de consumo em rotas autorizadas,
seja por sistemas informatizados com uso do GPS.”
Complementa aduzindo que
“O Acórdão T.C. No 1350/2019, 2a Câmara desta Corte
de Contas também estabelece o necessário controle
a ser realizado pela fiscalização e gestão dos
contratos, [nos seguintes termos]:
11.
Estabelecer,
entre
as
obrigações
da
fiscalização e gestão dos contratos, o
modus
operandi
do
controle
do
consumo
dos
combustíveis,
que
deve
estar
baseado
na
quilometragem rodada em percursos autorizados pela
Administração (itens 2.1.5, 2.1.6);
Argumenta, ainda, que
No recente Acórdão T.C. No 162/2021, a Segunda
Câmara assim decidiu [nos seguintes termos]:
2. Realize acompanhamento sistemático de todas as
rotas de das viaturas dia a dia, mediante utilização
de sistema eletrônico informatizado por GPS ou por
mapas de controle e diários de bordo em todos os
veículos, garantindo o eficaz controle dos gastos
com combustíveis por intermédio de fiscais e
gestores responsáveis pela
execução do contrato.”
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QUINTO ACHADO: Inadequada utilização do Sistema de Registro de
Preços para a licitação.
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No Relatório Preliminar de Inspeção consta que “O edital (...)
estabelece, indevidamente, a formação de registro de preços (item
4. e 7. da Ata de Registro de Preços)”, e que

“O Edital não contém preços a serem registrados,
nem contém itens de fornecimento. (...) Dessa
forma, não existindo preços nem quantitativos a
serem registrados, mas somente uma taxa, que é
definida pelos licitantes com base na condição
única da municipalidade de Trindade, que tem frota
específica
de
veículos
com
quantidades
e
características
únicas,
evidencia-se
a
inaplicabilidade da sistemática de registro de
preços no certame em análise.”
“(...)no edital em comento [não existem] preços de
referência fixos, são preços que poderão variar de
acordo com o mercado do petróleo.”
(..)
O TCE/PE já decidiu contrariamente à utilização do
sistema de registro de preços para licitações que
escolhem taxas de gerenciamento, veja o disposto no
Acórdão No 1327/2018 [no seguintes termos]:
1. Abster-se de adotar a sistemática de registro de
preços nas licitações cujo objeto consista no
gerenciamento da manutenção da frota de veículos
com critério de julgamento baseado na menor taxa de
gerenciamento;”
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SEXTO ACHADO: 2.1.6. Ausência de estabelecimento de prazo e de
critérios nos pagamentos da gerenciadora e das empresas
credenciadas.
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O Relatório Preliminar de Inspeção diz que
“O não estabelecimento de prazo de pagamento ao
fornecedor implica em descumprimento cabal ao Art.
40 da Lei de Licitações:
Art. 40. O edital conterá (..)o seguinte:
(...)
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias,
contado a partir da data final do período de
adimplemento de cada parcela;
(...)
c) critério de atualização financeira dos valores
a serem pagos, desde a data final do período de
adimplemento de cada parcela até a data do efetivo
pagamento;”
Este TCE PE “(..) já decidiu favoravelmente à
necessária definição do prazo de pagamento dos
estabelecimentos credenciados no Acórdão T.C. No
1350/2019, assim como estabelece a necessária
definição do critério de atualização financeira em
caso de atraso de pagamento aos contratados, entre
outros:

SÉTIMO ACHADO: 2.1.7. Incompletude do edital e modus operandi do
contrato.
Neste tópico, diz o relatório que
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O “(..) modus operandi das várias etapas da
execução, deve estar minimamente detalhado no
Edital, deixando claro que o contratado deverá
contribuir
para
que
esses
requisitos
sejam
cumpridos.”
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“Esta Corte decidiu objetivamente sobre o tema no
Acórdão T.C. Nº 1327/2018,(...)”

OITAVO ACHADO: 2.1.8. Incompletude das cláusulas de penalidades.
Consta do Relatório Preliminar de Inspeção que
“O Acórdão No 1327/2018 desta Corte de Contas é
claro a respeito da necessária definição das
penalidades
que
poderão
ser
imputadas
aos
contratados na ocasião do descumprimento de cada
uma das obrigações assumidas no contrato:
9. Estabelecer critérios objetivos de penalidades
por
eventuais
descumprimentos
das
obrigações
constantes do contrato, determinando-se valores
proporcionais aos
eventuais danos causados à Administração, entre
eles, penalidade específica para a
cobrança de taxas excessivas aos estabelecimentos
credenciados;”

Ao final a equipe da GLIC, no Relatório, traz as seguintes
ponderações e propostas de encaminhamentos:
Considerando que o edital retificado do Pregão
Eletrônico Nº 003/2021 da Prefeitura Municipal de
Trindade contém falhas graves em seu conteúdo;
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Considerando
que
não
foram
realizados
adequados estudos para definição dos quantitativos
dos combustíveis que serão consumidos em um ano de
execução do contrato;
Considerando que edital exclui, indevidamente,
o etanol com um dos possíveis combustíveis que
poderão ser fornecidos no contrato;
Considerando que o escopo de trabalho dos
fiscais e gestores do contrato não foi detalhado;
Considerando que inexiste detalhamento do
eficaz controle da execução do contrato;
Considerando
que
o
edital
detalha,
indevidamente, a formação de ata de registro de
preços para a taxa de desconto a ser concedida pelo
vencedor do certame;
Considerando que o edital não detalha o prazo
de pagamento dos estabelecimentos fornecedores dos
combustíveis nem exige o fornecimento de notas
fiscais por esses estabelecimentos, ferindo a
legislação;
Considerando que o edital está incompleto, já
que não detalha adequadamente o objeto a ser
fornecido
e
o
modus
operandi
da
execução
contratual, ferindo a jurisprudência dominante
nesta Casa;
Considerando que inexistem cláusulas objetivas
de penalidade por eventuais descumprimentos de
obrigações atinentes à operação do contrato,
ferindo a legislação e jurisprudência correlata;
Considerando que a Prefeitura Municipal de
Trindade se utilizou da aquisição direta de
combustíveis nos últimos exercícios;
Considerando que a Prefeitura Municipal de
Trindade vem se utilizando de outra forma de
abastecimento de suas viaturas desde o início do
mês de janeiro de 2021, já que o contrato anterior,
do exercício de 2020, se encontra vencido;
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Considerando que há possibilidade de aquisição
de combustíveis mediante a compra direta junto aos
fornecedores locais, em contrato emergencial a ser
realizado, enquanto durar o processamento do novo
edital;
Entende-se que se encontram presentes os
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in
mora e ausente o periculum in mora reverso, em razão
do que opina-se pela expedição de Medida Cautelar,
nos termos da Resolução TC n° 16/2017, art. 3°,
III, determinando que a Prefeitura Municipal de
Trindade suspenda todos os atos relacionados ao
Pregão
Eletrônico
Nº
03/2021,
Processo
Administrativo Nº 03/2021, até ulterior deliberação
desta casa, abstendo-se de assinar contrato, emitir
empenhos ou efetuar pagamentos decorrentes da
referida licitação.
Por fim, recomenda-se que, em caso de
revogação ou anulação do Pregão Eletrônico Nº
03/2021, a Prefeitura Municipal de Trindade promova
as alterações no edital e termo de referência que
foram suscitadas no presente Relatório Preliminar
de Auditoria, reenviando o novo texto alterado ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco para
análise, antes de sua republicação.
Sugere-se, ainda, que seja determinada a
abertura de Auditoria Especial para análise de
mérito das irregularidades suscitadas no presente
Relatório Preliminar de Auditoria

Os autos vieram conclusos.
É o relatório.
Decido.
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O relatório produzido pela GLIC desta Corte de Contas é
bastante detalhado e analisou integralmente o Edital do Certame.
Em sede de cognição sumária descabe apreciar de forma
exauriente todos os achados apontados pelo Relatório Preliminar de
Inspeção.
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Compete, em juízo monocrático e cautelar, avaliar se as
condições para a concessão da medida pleiteada estão presentes.
Pois bem.
A fumaça do bom direito está evidenciada em mais de um tópico
do Relatório, como por exemplo no
● Terceiro achado de auditoria, em face da
inexistência de “definição devidamente detalhada
e segregada do escopo de trabalho do fiscal e do
gestor do futuro contrato, definindo-se quem
serão os responsáveis no caso de falha no
controle de sua execução.”, fato que iria de
encontro ao entendimento deste TCE PE contido no
Acórdão T.C. N° 1350/2019, que determinou “6.
Definir nos Editais de Licitação escopos de
trabalho
detalhados
e
segregados
para
a
fiscalização e para a gestão dos contratos da
Administração (item 2.1.5)”, e no
•

Sexto achado de Auditoria, quanto ao “não
estabelecimento
de
adequados
critérios
de
pagamento do contratado e dos fornecedores”,
irregularidade que vai de encontro ao texto do
art. 40, da Lei 8.666/93, e ao entendimento já
firmado por este TCEPE no Acórdão T.C. No
1350/2019.

O periculum in mora também restou evidenciado neste feito.
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Explico.
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No primeiro achado de auditoria (Superestimativa das
quantidades licitadas de combustíveis), o Relatório evidenciou,
com dados do Sistema TOME CONTA, que as quantidades licitadas de
combustíveis estão claramente superestimadas e, no segundo achado
de auditoria, não consta a inclusão do Etanol como um “dos
combustíveis que poderão vir a ser utilizados para o abastecimento
dos veículos da Administração.”
Mesmo neste juízo preliminar me parece claro que a contratação
com quantidades superestimadas de combustíveis, e sem considerar
a hipótese do Etanol como opção viável do ponto de vista de
economicidade, tem potencial para causar prejuízo Erário.
O perigo da demora, assim, existe: se houver a contratação,
a execução do contrato poderá causar prejuízo aos cofres públicos.
Some-se ainda que o processo já foi homologado, encontrandose na iminência de celebração do contrato.
Existindo o perigo da demora e a fumaça do bom direito, a
concessão da medida cautelar se impõe.

Ante o exposto,
CONSIDERANDO as irregularidades apontadas pela GLIC no Relatório
Preliminar de Inspeção;
CONSIDERANDO, a existência, no presente feito, do fumus boni juris
e do periculum in mora, necessários à concessão da medida cautelar
pleiteada;
CONSIDERANDO o previsto no art. 18 da Lei Estadual nº 12.600/2004,
bem como Art. 71 c/c Art. 75 da CF/88 e art. 6º da Resolução TC nº
16/2017, bem assim o poder geral de cautela assegurado aos
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Tribunais de Contas pelo Supremo Tribunal Federal (STF: MS 24.510
e MS 26.547);
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CONSIDERANDO o disposto no art. 3°, III, da Resolução TC n°
16/2017,
DEFIRO, ad referendum da Primeira Câmara deste Tribunal de Contas,
a MEDIDA CAUTELAR, determinando que a Prefeitura Municipal de
Trindade suspenda todos os atos relacionados ao Pregão Eletrônico
nº 03/2021, Processo Administrativo nº 03/2021, até ulterior
deliberação desta Casa, abstendo-se de assinar contrato, emitir
empenhos ou efetuar pagamentos decorrentes da referida licitação.
Determino a abertura de Auditoria Especial para exame de mérito.
Conforme art. 7º da Resolução TC nº 16/2017, comunique-se, com
urgência, os interessados acerca do teor da presente Decisão
Interlocutória, anexando o Relatório Preliminar de Inspeção
elaborado pela GLIC, para apresentação de defesa no prazo de 05
(cinco) dias.
Recife, 19 de abril de 2021

Carlos Neves
Conselheiro
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DESPACHO CONJUNTO DE AUTUAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DESPACHO AO CORPO JURÍDICO
SOLICITANTE: HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
ASSINATURA:

ABF4-6C2B-1E15-55B3

OBJETO:

Contratação de empresa para fornecimento de combustível
visando suprir as necessidades das Secretarias e da Prefeitura do
Municipal de Trindade-PE

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0D68-E9A7-50EF-2959.

Processo Administrativo: 035/2021
A Ilma. Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, Presidente
da Comissão Permanente de Licitações e Pregoeira da Prefeitura Municipal de
Trindade/PE e seus Fundos, conforme Decreto 015/2021, na forma da lei, etc. passa a
autuar o presente processo administrativo com o número grafado em tela, e a partir deste,
para a iniciar o procedimento autorizado pelo expediente acostados aos autos do processo.
Pelo presente despacho, indo assinado por mim, em seu
cumprimento, a autuação do presente certame administrativo e despacho para análise
jurídica por meio do corpo jurídico designado para tal finalidade, devendo apreciar as
minutas expedidas pelo Solicitante e deferir ou indeferir nos termos da lei.
O despacho à assessoria jurídica se dá através do e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br, considerando para todos os fins a data de envio como
protocolo oficial.
Trindade/PE, 20 de abril de 2021.
(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeiro
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Solicitação de Parecer Jurídico - licitacao@trindade.pe.gov.br - Webmail

Solicitação de Parecer Jurídico
De:
Para:
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto:
Enviada em:
Recebida em:

Comissão de Licitações e Pregoeiro
antonioribeirojr.adv@gmail.com

Solicitação de Parecer Jurídico
15/04/2021 | 16:00
15/04/2021 | 16:00

Senhor;
Venho solicitar Parecer Jurídico nos termos do Parágrafo único do art. 38, da Lei Federal nº 8.666/1993, para o Processo administrativo
nº 030/2021.
1 - Termo de Referências, assinado no portaldeassinaturas.com.br, chave: F937-2710-B9BE-2C90
2 - Autuação do Processo, assinado no portaldeassinaturas.com.br, chave: 2276-F219-CF0A-DF8B

Respeitosamente,
Renata Lins

https://webmailpro.uol.com.br/?xc=1d157d5b12924c2036437e89062afaeb#/webmail/0//SENT/page:1/MTAxMQ
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CONSULENTE: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL
ASSUNTO: ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 035/2021.
FELIX E HERCULANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Avenida República do Líbano, n° 251, sala 2003 torre A, Pina,
Recife, CEP 51.110-160, representada pelo Senhor Yuri Azevedo Herculano, brasileiro,
casado, comunhão parcial de bens, advogado, inscrito na OAB-PE nº 28.018, portador
do CPF de nº 148.154254-00, Residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, qualificado
com

a Prefeitura

Municipal

de

Trindade/PE,

assinado

digitalmente, no

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO JUNIOR, Advogado. OAB-PE 28.712.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D2DF-8FB2-8ACE-FBB7.

nos autos, da inexigibilidade de Licitação nº 002/2021, Contrato nº 010/2021 firmado
sitio

www.portaldeassinaturas.com.br, chave de segurança: 5FAB-D731-F948-BCE9, qualifica

para assinar o presente Parecer Jurídico o Dr. Antonio Joaquim Ribeiro Junior, OABPE nº 28.712 e Dra. Bruna Rochelly Ferreira Sousa Siqueira, OAB-PE nº 39.154,
visando atender o ensejo do art. 38, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, nos
termos que se segue:
1. DOS FATOS
Encaminha-nos

à

Comissão

Permanente

de

Licitações,

o

Processo

Administrativo, atuando sob n.º 035/2021 organizado nos termos do caput do art. 38,
da

lei

8.666/93

–

LLC.

Através

de

despacho

assinado

digitalmente

no

portaldeassinatura.com.br, pela Presidente da Comissão Permanente de Licitações e
Pregoeira, Sra. Maria Renata Fernandes de Sousa Lins, tendo como chave de acesso:

0D68-E9A7-50EF-2959, e peça inicial expedido pela Excelentíssima Senhora Helbe da

Silva Rodrigues Nascimento, Prefeita Municipal, tendo como chave de acesso: ABF46C2B-1E15-55B3, cujo objeto é a: Contratação de empresa para fornecimento
de combustível visando suprir as necessidades das Secretarias e da Prefeitura
do Municipal de Trindade-PE.
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Importa registrar, de início, que o presente parecer se dá sob o prisma
estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e
oportunidade dos atos praticados no âmbito da Prefeitura Municipal de Trindade/PE, nem
analisar aspectos de natureza eminentemente técnica ou administrativa, tendo em vista
o Poder Discricionário do responsável direto.
Assim, por força do art. 38, parágrafo único, da Lei 8.666/93, passa-se a
realizar a análise jurídica.
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2. DO MÉRITO
Para instruir os autos, foi juntado o Projeto Básico, descrevendo o serviço a

ser prestado, devidamente fundamentado, e da Minuta do Contrato, pré-elaborada pela
autoridade competente ordenadora de despesa.

Em relação às cotações de preços, é interessante anotar que o Tribunal de
Contas da União estabeleceu critérios relevantes para a verificação dos valores de
mercado nos seguintes termos:

“(...) a jurisprudência do TCU é no sentido de que antes da fase
externa da licitação há que se fazer pesquisa de preço para que
se obtenha, no mínimo, três orçamentos de fornecedores
distintos.” TCU, Acórdão n.º 3.026/2010 – Plenário.

As contratações realizadas pelos órgãos e entidades da Administ ração Pública
seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei, obrigação essa advinda do

dispositivo constitucional, previsto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal de

1988, o qual determinou que as obras, os serviços, compras e alienações devem ocorrer
por meio de licitações.
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A licitação foi o meio encontrado pela Constituição Federal, para tornar
isonômica a participação de interessados em procedimentos que visam suprir as
necessidades dos órgãos públicos acerca dos serviços disponibilizados por pessoas físicas
e/ou pessoas jurídicas nos campos mercadológicos distritais, municipais, estaduais e
nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa às contratações.
Para melhor entendimento, vejamos o que dispõe o inciso XXI do Artigo 37 da
CF/1988:
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(...)
“XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de
condições a

todos

os

concorrentes, com cláusulas que

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá
as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis
à garantia do cumprimento das obrigações.”

A regulamentação do exercício dessa atividade veio com a criação da Lei

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, mais conhecida como Lei de Licitações e
Contratos Administrativos.

O objetivo da licitação, portanto, é contratar a proposta mais vantajosa,

primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e
publicidade. Licitar é regra.

Entretanto, a Dispensa, juntamente com inexigibilidade, são formas anômalas

de contratação por parte da Administração. Por isso, devem ser tidas como exceções a
serem utilizadas somente nos casos imprescindíveis.
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Na ocorrência de licitações dispensadas ou dispensáveis, a lei previu exceções
à regra, ocorrendo as contratações mediante Dispensas de Licitações. Trata-se de
contratações realizadas sob a rege do artigo art. 24, pertencente a Lei 8.666/93.
Com relação à Dispensa, a licitação se torna dispensável, tendo em vista a
inviabilidade da licitação. O art. 24 da Lei 8.666/93 elencou em seus incisos, exemplos
daquilo que caracteriza dispensa de licitação, dentre eles, o contido no inciso IV, o qual
permite a contratação direta quando o objeto é dispensável e não se justifica a realização

“Art. 24. É dispensável a licitação:

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO JUNIOR, Advogado. OAB-PE 28.712.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código D2DF-8FB2-8ACE-FBB7.

do certame, a saber:

IV – “Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares,

e somente

para

os

bens

necessários ao

atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo
máximo de

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e

ininterruptos, contados da ocorrência da

emergência ou

calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;”

Vale salientar que a urgência na realização da presente dispensa de licitação

se dá em razão do cancelamento do Pregão Eletrônico n.º 003/2021, em razão de
cumprimento da decisão, nos autos da medida cautelar tombada sob o n.º 21100268-9,
de lavra do conselheiro Carlos Neves.

Por se tratar de produto essencial para a continuidade das atividades fins da
administração pública, se apresenta como justificada a dispensa, até que se conduza
novo processo de licitação para a contratação desejada.
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Além disso, no caso em apreço, verifica-se a devida justificativa do preço, por
meio das 03 (três) cotações anexas ao processo, na forma do inciso III, do art. 26 da Lei
n.º 8.666/93, sendo esta, cumulada com a comprovada capacidade em prestar o serviço,
a escolha da empresa a ser contratada.
De uma primeira análise, não substituído as atribuições da CPL, no processo
administrativo há documentos que comprovam a capacidade técnica da empresa que
apresentou menor proposta, para realizar os serviços objeto da dispensa.

documentos de habilitação jurídica previsto no art. 28 da Lei n.º 8.666/93.

Este documento foi assinado digitalmente por ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO JUNIOR, Advogado. OAB-PE 28.712.
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Dá análise analítica do processo, verifica-se que a empresa, apresentou os

Quanto as certidões que comprovam a regularidade econômica, fiscal e

trabalhista (art. 29), a empresa proponente anexou as certidões fiscais da União, EstadoMembro e Município de sua sede, bem como a certidão do TST e CRF – CEF e certidão
negativa de falência.

Apresentou, também, declaração de que não emprega menores de 18
(dezoito) anos de idade.

Ressalta-se que a Comissão de Licitação deverá verificar quando da assinatura
do contrato se as certidões permanecem válidas, renovando-as se for o caso.

Cumpridas as diligências acima, entendo por satisfeito os requisites de
habilitação jurídica e fiscal.

Há de se atentar, por fim, para o prazo legal para a publicação é aquele

previsto no caput do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993: ‘ As dispensas previstas nos

§§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do

parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
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autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. ’
3. CONCLUSÃO
Posto isso, resguardado o poder discricionário do gestor público quanto à
conveniência e oportunidade da prática do ato administrativo, opino pela possibilidade
jurídica da contratação, na forma pretendida, com esteio no inciso IV, do art. 24, por
corolário, a APROVAÇÃO do projeto básico e da minuta do contrato, desde que

É o parecer, salvo melhor juízo.

Trindade/PE, 26 de abril de 2021.

[assinado digitalmente]
Dr. ANTONIO JOAQUIM RIBEIRO JUNIOR
OAB-PE nº 28.712
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atendidas às recomendações constantes deste parecer.
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TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Excelentíssima Senhora
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Prefeitura Municipal de Trindade-PE.
Processo Administrativo n.º 035/2021
Dispensa de Licitação n.º 011/2021

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Renata Fernandes De Sousa Lins.
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1.
Data máxima
vênia, a
Soberana Comissão Permanente de
Licitação, constituída conforme Decreto 015/2021, vem apresentar a Vossa
Excelência a conclusão do Processo Administrativo em tela, conforme segue.
2.
O processo foi autuado pela Presidente da Comissão de Licitações, sendo
adotadas as providências cabíveis, conforme Despacho Administrativo ao Senhor
Dr. Antônio Joaquim Ribeiro Júnior, OAB-PE nº 28.712, qualificado nos autos da
Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021, Contrato nº 010/2021, conforme parecer
jurídico, in
folio, acostado aos autos, assinado digitalmente em
www.portaldeassinaturas.com.br, tendo como código de assinatura: D2DF-8FB28ACE-FBB7.
3.
A Presidente da Comissão Permanente de Licitações passa a emite o presente
Termo de Dispensa de Licitação em observância ao Parecer Jurídico em comento,
que opinou “favoravelmente pelo reconhecimento da situação que Dispensa de
licitação, nos termos da lei 8.666/93”.
4.
Diante dos fatos supra descritos, remetemos-lhe o processo administrativo em
epígrafe, in totum, sustentado pelo Parecer Jurídico acostado aos autos, rememorando
que o presente tem caráter erga singulum e não erga omnes, consoante art. 51, parágrafo
terceiro, da Lei nº. 8.666/93, como também incidenter tantum, nos termos dos arts. 71
e 89 da multi reportada Lei.
5.
Sem mais para o momento, submetemos o presente à apreciação de Vossa
Excelência, para fins de ratificação e publicação, nos termos do caput do art. 26, da
Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Trindade, Pernambuco, 26 de abril de 2021.
(Assinado Digitalmente)
MARIA RENATA FERNANDES DE SOUSA LINS
Presidente da CPL e Pregoeiro
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DESPACHO ADMINISTRATIVO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DE PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, in fine, torna público a ratificação em observância
ao caput do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, para contratação da
empresa FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME, com CNPJ sob o n.°
05.602.568/0001-04, com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei Federal
8.666/93 e art. 4 da Lei Federal 13.979/2020, pelo valor global de R$
194.580,00 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta reais). Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento de combustível visando suprir as
necessidades das Secretarias e da Prefeitura do Municipal de Trindade-PE.

Trindade/PE, 26 de abril de 2021

(assinado digitalmente)
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
Autoridade Competente
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EXTRATO DO CONTRATO 018/2021
Dispensa de Licitação n°. 005/2021,
decorrente do Processo Administrativo n°.
022/2021, Contratada: C. A. CANTARELLI
LOPES EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Padre Cícero,
S/N, Centro, Trindade/PE, CEP 56.250-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
30.996.321/0001-59, neste ato representada
por Claudio Alexandre Cantarelli Lopes,
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º
047.063.174-01, residente e domiciliado na
Trindade/PE, com fundamento no inc. II do
art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993, pelo
valor global de R$ 16.660,00 (Dezesseis mil,
seiscentos e sessenta reais) perfazendo o
valor unitário de R$ 98,00 (noventa e oito
reais). Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de Gás GLP para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde
– FMS, Fundo Municipal de Assistência
Social – FMAS, Fundo Municipal de
Previdência – FUMAP e Prefeitura
Municipal de Trindade. Assinado dia 20 de
abril de 2021. Helbe da Silva Rodrigues
Nascimento - Prefeita.
EXTRATO DO CONTRATO 019/2021
Dispensa de Licitação n°. 010/2021,
decorrente do Processo Administrativo n°.
030/2021, Contratada: C. A. CANTARELLI
LOPES EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Padre Cícero,
S/N, Centro, Trindade/PE, CEP 56.250-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
30.996.321/0001-59, neste ato representada
por Claudio Alexandre Cantarelli Lopes,
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º
047.063.174-01, residente e domiciliado na
Trindade/PE, com fundamento no inc. II do
art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993, pelo
valor global de 16.800,00 (Dezesseis mil e
oitocentos reais) perfazendo o valor unitário
de R$ 8,00 (oito reais). Objeto: Contratação
de empresa para fornecimento de Água
Mineral em Garrafão de 20 litros para
atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde – FMS, Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS,

Fundo Municipal de Previdência – FUMAP
e Prefeitura Municipal de Trindade.
Assinado dia 20 de abril de 2021. Helbe da
Silva Rodrigues Nascimento - Prefeita.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO 011/2021
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO
DA
PERNAMBUCO,
órgão
da
administração Pública em Geral, natureza
Jurídica Município, sediada na Av, Central
Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no
CNPJ nº 11.040.912/0001-03, e-mail oficial:
licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato
representada pela Excelentíssima Senhora
Helbe da Silva Rodrigues Nascimento,
brasileira, casada, Prefeita Municipal, in
fine, torna público a ratificação em
observância ao caput do art. 26 da Lei
Federal nº 8.666/1993, para contratação da
empresa FRANCISLEY BATISTA DE
OLIVEIRA ME, com CNPJ sob o n.°
05.602.568/0001-04, com fundamento no
inc. IV do art. 24 da Lei Federal 8.666/93 e
art. 4 da Lei Federal 13.979/2020, pelo valor
global de R$ 194.580,00 (cento e noventa e
quatro mil, quinhentos e oitenta reais).
Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de combustível visando
suprir as necessidades das Secretarias e da
Prefeitura do Municipal de Trindade-PE.
Assinado no dia 26 de abril de 2021.
EXTRATO DO CONTRATO 022/2021
Dispensa de Licitação n°. 011/2021,
decorrente do Processo Administrativo n°.
035/2021, Contratada:
FRANCISLEY
BATISTA DE OLIVEIRA ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na
Estrada da Barra, S/N, Vila São Pedro,
Trindade/PE, CEP 56.250-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 05.602.568/0001-04,
neste ato representada por Francisley
Batista De Oliveira, brasileiro, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 02090336498, residente e
domiciliado
na
Trindade/PE, com
fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei
Federal 8.666/93 e art. 4 da Lei Federal
13.979/2020, pelo valor global de R$
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EMENTA: Contrato que celebra o
município de Trindade e a empresa
FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA
ME.
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO DA PERNAMBUCO, órgão da
administração Pública em Geral, natureza Jurídica Município, sediada na Av,
Central Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no CNPJ nº 11.040.912/000103, e-mail oficial: licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato representada pela
Excelentíssima Senhora Helbe da Silva Rodrigues Nascimento, brasileira,
casada, Prefeita Municipal, de agora em diante denominado CONTRATANTE.
Do outro lado a empresa FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na Estrada da Barra, S/N, Vila São Pedro,
Trindade/PE, CEP 56.250-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
05.602.568/0001-04, neste ato representada por Francisley Batista De
Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º 02090336498, residente e
domiciliado na Trindade/PE, de ora em diante CONTRATADA, resolvem firmar
instrumento contratual mediante as seguintes cláusulas.
As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato,
instruído no Processo Administrativo nº 035/2021, Dispensa de Licitação nº
011/2021, ratificado no dia 26 de abril de 2021, mediante as cláusulas e
condições que se seguem:
1. SUPORTE JURÍDICO
1.1. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes,
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as
disposições de direito privado, nos termos do caput do art. 54 da Lei
Federal 8.666/1993 e ainda o seguinte:
1.1.1. Lei Federal nº 4.320/1964 –Direito Financeiro Público;
1.1.2. Lei Federal 8.137/1990 – Crimes de Ordem Tributária e econômica;
1.1.3. Lei Federal nº. 8.078/1990 – Código de Defesa do Consumidor;
1.1.4. Lei Federal nº 8.429/1992 – Improbidade Administrativa;
1.1.5. Lei Federal nº. 8.666/1993 – Licitações e Contratos;
1.1.6. Lei Federal 9.430/1996 – Tributação Federal;
1.1.7. Lei Complementar nº 101/2000 – Responsabilidade Fiscal;
1.1.8. Lei federal nº 10.406/2002 – Código Civil Brasileiro;
1.1.9. Lei Complementar nº 123/2006 – Microempresas;
1.1.10. Lei Federal nº 12.527/2011 –Transparência Pública;
1.1.11. Lei Federal 14.065/2020 – Estado de Calamidade;
1.1.12. Portaria nº 015/2021 – Comissão de Licitação e Pregoeiro;
2. DO OBJETO
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2.1. Constitui objeto nos termos do inciso I do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993, do presente instrumento a Contratação de empresa para
fornecimento de combustível visando suprir as necessidades das
Secretarias e da Prefeitura do Municipal de Trindade-PE.
3. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
3.1. O objeto deste contrato deverá seguir a rigor as especificações técnicas
descritas em sua proposta de preço, anexa a este contrato, de acordo com
a solicitação da CONTRATANTE, de imediato, in loco, após solicitação
oficial, a partir da assinatura do contrato e/ou emissão do empenho
Vlr.
Vlr.
Item
Descrição
Med.
Qt.
Unitário
Total
01

Gasolina Comum

Litro

20.000

5,689

113.780,00

01

Óleo Diesel S10

Litro

20.000

4,04

80.800,00

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento e Francisley Batista De Oliveira.
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Valor Total

194.580,00

.
4. DA FORMA DE PRESTAÇÃO
4.1. O objeto deste contrato deverá ser entregue conforme solicitação da
CONTRATANTE, nos termos deste instrumento;
4.2. As correspondências entre administração pública deverão ocorrer por
meio
do
e-mail
licitacao@trindade.pe.gov.br
para
o
e-mail
postosaofrancisco2015@hotmail.com.
4.2.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA tomar medidas
tecnológicas para que o e-mail da CONTRATANTE chegue à sua
caixa entrada;
4.2.2. A licitante que mudar de e-mail deverá comunicar
imediatamente à CONTRATANTE por meio de ofício;
4.3.

Na hipótese do fornecimento de forma parcial do grafado na nota fiscal,
este não será liquidado e será declarado o descumprido do prazo,
cabendo aplicação das penalidades cabíveis.

4.4.

O não cumprimento do prazo previsto na alínea anterior acarretará a
CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento contratual;

5. DO PREÇO
5.1. O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$
194.580,00 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta reais),
sendo R$ 113.780,00 (cento e treze mil, setecentos e oitenta reais)
destinados a gasolina comum e R$ 80.800,00 (oitenta mil e oitocentos
reais) destinados a óleo diesel.
6. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
6.1. O Contrato terá validade até 31 de dezembro de 2021, contados da data
da confecção deste instrumento grafado na última página, limitando-se
aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 57, caput e inciso
I, da Lei 8.666/93, salvo os casos previamente estabelecidos em lei,
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especialmente os ditames do art. 57, incisos I, II, IV e V da Lei nº.
8.666/93.
7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1. A apresentação da Nota Fiscal de fatura deverá estar em total
conformidade com o presente instrumento contratual e sua proposta, e
deverá ser acompanhada dos documentos previstos no art. 29 da Lei nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores, com vigência na data de
protocolo na administração pública.
7.2. Apresentar Relatório da entrega dos itens e detalhamento de custos
indicando o valor do contrato referente a gasto com pessoal.
7.3. A Liquidação se dará após atesto o fornecimento por meio do gestor do
contrato;
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7.4. Apresentar relação de Documentos solicitação na Habilitação Jurídica,
Fiscal e Técnica solicitada.
7.5. Apresentar cópia do presente Contrato somados aos seus aditivos quando
houver.
7.6. Todos os pagamentos serão realizados na C/C 16.005-9, AG 2737-5
Banco do Brasil.
7.7. O pagamento ocorrerá em 30 (trinta) dias corridos, nos termos do art. 40,
inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº. 8.666/93, a contar da efetiva liquidação
da despesa, nos termos do caput do art. 62 e art. 63 da Lei nº. 4.320/64.
7.8. Na hipótese da aplicação de multas, só será permitido a liquidação da
Nota Fiscal e a efetuação do pagamento após comprovação de
recolhimento aos cofres públicos das multas aplicadas.
7.9. Na hipótese de existir mão de obra direta ou terceirizada na execução do
contrato, a contratada deverá apresentar junto com cada fatura cópia da
GFIP, relação de trabalhadores e comprovante de transmissão,
comprovando o devido recolhimento do FGTS e da Previdência Social do
mês anterior ao faturamento independente da apresentação das
Certidões Negativas de Débitos emitidas na internet.
8. DO REAJUSTE DE PREÇOS
8.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no mercado, desde que
solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno mínimo de 01
(um) ano contado na forma apresentada no subitem que se seguirá, o
valor consignado neste Termo de Contrato será repactuado, competindo
à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE.
8.2. Quando o reajuste se referir aos demais custos, a CONTRATADA
demonstrará a variação por meio de Planilha de Custos e Formação de
Preços e comprovará o aumento dos preços de mercado do objeto
abrangidos, considerando-se:
8.2.1. Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da
Administração;
8.2.2. As particularidades do contrato em vigência;
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8.2.3. A nova planilha com variação dos custos apresentados;
8.2.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de
referência, tarifas públicas ou outros equivalentes;
8.2.5. Índice específico, setorial ou geral, que retrate a variação dos
preços relativos ao aumento do preço, desde que devidamente
individualizada na Planilha de Custos e Formação de Preços da
Contratada.
8.3. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de
custos alegada pela CONTRATADA.
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8.4. Os efeitos financeiros do reajuste ficarão restritos exclusivamente aos
itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura
existente.
8.5. A decisão sobre o pedido de reajuste deve ser proferida no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitação e do fornecimento
dos comprovantes de variação dos custos.
8.6. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso enquanto a
CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos
custos.
8.7. Os atrasos por parte da administração, respeitando os casos previstos
em leis e normas expedidas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal,
serão reajustados pelo IGP-M, respeitando a carência de 90 (noventa) dias
corridos nos termos do art. 78, XV da Lei Federal nº 8.666/1993.
8.7.1. O valor do reajuste deverá ser acrescido ao contrato por meio de
apostila nos termos do art. 65, § 8º da Lei Federal nº
8.666/1993.
9. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE PREÇO
9.1.

O reajuste corresponderá ao percentual de desconto entre o preço
estimado na cotação de preço e o preço ofertado, aplicado sobre o valor
médio da época do reajuste;

9.2.

O reajuste poderá ocorrer a pedido da CONTRATADA ou por iniciativa
da CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a realizar o
reajuste até o percentual estabelecido pela Lei Federal 8.666/1993;

9.3.

O reajuste poderá ter como base índices de preços oficiais, devendo a
administração adotar o IGP-M (FGV) que deverá ser apresentado
memorial de cálculo realizado por profissional registrado no Conselho
Regional de Economia, ou no Conselho Regional de Contabilidade ou em
Software desenvolvido pelo Banco Central do Brasil ou Receita Federal
do Brasil para tais fins de cálculo;

10. DO APOSTILAMENTO
10.1. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços
previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou
penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias
suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam
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alteração do contrato, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento, nos termos do art. 65, § 8º da
Lei Federal nº 8.666/1993.
10.2. As apostilas deverão ser realizadas pela autoridade competente ou fiscal
do contrato, sendo de sua inteira responsabilidade realizar as anotações
no verso da primeira folha deste instrumento, no lado esquerdo,
devendo conter de forma sucinta e clara: a alteração, data, local e
assinatura do autor;
11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO EMPENHO
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11.1. Os recursos para cobertura das despesas, decorrentes da execução do
objeto contratado, correrão à conta do Programa de Trabalho consignado
no
Orçamento
do
Município:
04.2011.3.3.90.30.00;
04.2014.3.3.90.30.00; 04.2021.3.3.90.30.00; 12.2029.3.3.90.30.00;
20.2057.3.3.90.30.00; 08.2115.3.3.90.30.00; 10.2089.3.3.90.30.00;
15.2072.3.3.90.30.00; 22.2066.3.3.90.30.00;
11.2. Nota de Empenho1 nº _______________________________.
11.3. As despesas do ano subsequente estarão submetidas à dotação
orçamentária própria prevista para atendimento a presente finalidade, a
ser consignada à Lei Orçamentária do Município.
12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1.

Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato,
utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por
improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na execução do
objeto em conformidade com este instrumento.

12.2.

Prestar esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer
irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim
tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando
repetição dos fatos.

12.3.

Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal,
sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da
CONTRATANTE.

12.4.

Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a
prevenção de acidentes.

12.5.

Recrutar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os
empregados necessários à perfeita execução dos objetos, cabendo-lhe
arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de
quaisquer outros decorrentes de sua condição de empregadora, sem
qualquer solidariedade com a CONTRATANTE, ficando vinculada, se
motivadamente for necessário, por força de exigência dos Controles
externo e/ou interno, apresentar ao Fiscal do Contrato comprovação do
recolhimento do FGTS, INSS, referente à força de trabalho alocado nas
atividades, objeto do Contrato, sob pena de não serem liberados os
pagamentos das faturas apresentadas pela CONTRATADA.

1 Conforme art. 58, 60 e 61 da Lei Federal 4.320/1964.
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12.6.

Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do
objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem
interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da
legislação trabalhista vigente.

12.7.

Manter, para atendimento dos pedidos, prepostos durante todo o
período de vigência do Contrato, sem ônus para a CONTRATANTE.

12.8.

Providenciar para que todos os seus empregados, em atividade nas
dependências da CONTRATANTE, cumpram as normas de segurança
internas relativas aos locais onde será executado o objeto.

12.9.

Exigir de seus empregados que se mantenham uniformizados e
identificados por crachás com fotografias recentes, obedecendo às
normas disciplinares do Controle Interno deste Município, sem qualquer
vínculo empregatício com o CONTRATANTE, quando for necessária sua
permanência dentro das dependências da administração pública.

12.10. Responsabilizar-se pelas despesas médicas e hospitalares com seus
empregados, na forma da legislação aplicável, tanto na admissão como
durante a vigência do contrato de trabalho, bem como dos servidores e
terceiros no caso de acidentes que venham a ocorrer durante a execução
do objeto, não cabendo qualquer ônus para a administração;
12.11. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e
administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse da
CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto do Termo de Referência, devendo orientar os
empregados nesse sentido.
12.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.13. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento da fatura, pela CONTRATANTE.
12.14. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de
rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;
12.15. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou
penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice de
seguro, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência;
12.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando,
em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no
desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que
acontecido em dependência da CONTRATANTE.
12.17. Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência,
imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da
execução de suas funções;
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12.18. É vedada à veiculação de publicidade acerca deste contrato, assim como
a reprodução, divulgação ou utilização de quaisquer informações de que
os profissionais alocados tenham tomado ciência em razão da na
execução do objeto, sem o consentimento, por escrito, do Gestor do
Contrato e/ou da CONTRATANTE;
12.19. Realizar o fornecimento em conformidade e no prazo estabelecido neste
instrumento.
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12.20. Acompanhar o controle dos contratos, se responsabilizando pelos itens
entregues em quantidades maiores do que as estabelecidas no
instrumento contratual sem a devida formulação legal, fora do
estabelecido no contrato etc., em todos os casos, a execução em excesso
não cria ônus para a administração, não cabendo a CONTRATADA
realizar qualquer cobrança.
12.21. Refazer o fornecimento em desconformidade no prazo máximo de 72
(setenta e duas) horas a contar da notificação, quando identificado pela
CONTRATANTE nos primeiros 90 (noventa) dias de uso conforme art. 18
e 26 do Código de Defesa do Consumidor;
12.22. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer
irregularidade que comprometa ou inviabilize a na execução do objeto.
12.23. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta
contratação;
12.24. A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, nos termos do inciso XIII, art. 55 da Lei Federal nº
8.666/1993, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar
a apresentação de qualquer documento;
12.25. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execução
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado.
12.26. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
12.27. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.
12.28. Fornecimento durante os 7 (sete) dias da semana, 24 (vinte e quatro)
horas por dia.
12.29. Emitir nota após abastecimento
quilometragem e motorista.

contendo

placa

do

carro,

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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13.1.

Supervisionar a execução do objeto, promovendo o acompanhamento e
a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos, nos termos
do art. 67 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações.

13.2.

Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência
de eventuais imperfeições no curso do fornecimento do objeto, fixando
prazo para a sua correção.

13.3.

Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa
cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais.

13.4.

Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias
para o cumprimento do objeto;

13.5.

Rejeitar, no todo ou em parte, na execução do objeto em desacordo com
as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta.

13.6.

Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações
necessárias à execução do objeto;

13.7.

Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em
desacordo com as condições preestabelecidas.

13.8.

Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, do fornecimento
do objeto.

13.9.

Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da
CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a
fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível
com o exercício de suas funções.

13.10. Efetuar, quando julgar necessário, inspeção e vistoria na execução do
objeto, ou já previamente em execução, colocados à sua disposição, com
a finalidade de verificar as condições em perfeita concordância com a
proposta e o Presente instrumento Contratual.
13.11. Realizar Auditoria por meio do Sistema de Controle Interno em todos os
procedimentos realizados pela CONTRATADA, sempre que entender
necessário;
13.12. Requerer dos representantes técnicos da empresa, do administrador e
demais profissionais informações pertinentes a execução do contrato,
que deverá ser fornecida de imediato com carência máxima de 24 (vinte
e quatro) horas;
13.13. Atestar a na execução do objeto, quando apresentadas na forma
estabelecida neste Termo, e após atesto e visto do Sistema de Controle
Interno.
13.14. Deduzir e recolher os tributos devidos na fonte sobre os pagamentos
efetuados à CONTRATADA.
13.15. Efetuar o pagamento devido pela perfeita na execução do objeto, desde
que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato.
13.16. Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do
contrato ou ações previstas neste Termo;
13.17. Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades
previstas neste instrumento;
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13.18. Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem
ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a
CONTRATADA de seus direitos adquiridos;
13.19. Rejeitar o fornecimento
instrumento;

em

desconformidade

com

o

presente

13.20. Rescindir o presente instrumento “unilateralmente” ou “bilateralmente”
por conveniência e oportunidade nos termos da legislação vigente;
13.21. Suspender a execução do contrato a qualquer tempo que for detectado
fraude no processo licitatório que decorreu este instrumento;
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13.22. Suspender, sem danos para a administração, a execução do contrato se
a CONTRATADA se envolver em escândalos que mancham a sua
reputação ética e moral, até conclusão de processo administrativo que
deverá iniciar de ofício sob penas de responsabilidade para o gestor do
contrato;
13.23. Rescindir unilateralmente o presente instrumento na hipótese das
contas do gestor serem reprovadas no Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco, em decorrências de erros, imperícias e demais vícios que
decorra de má assessoramento, execução, inexecução, inércia,
prevaricação por parte da CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada a culpa ou o dolo por meio de processo administrativo,
sendo assegurado o contraditória e ampla defesa.
13.24. Abrir processo administrativo sempre que entender necessário para
apuração de fatos que possam acarretar prejuízos para a administração,
e constatado o dano ou a mera expectativa de dano, rescindir
unilateralmente o presente instrumento, sendo assegurado o
pagamento da execução do objeto, nos termos da legislação em vigor.
13.25. A Administração Pública responde solidariamente com o contratado
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos
termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.
13.26. Inexistindo a retenção nos termos da cláusula anterior, a administração
executará a caução até o limite da dívida e este sendo insuficiente fará
a cobrança na via judicial, podendo suspender a execução do presente
contrato e rescindi-lo unilateralmente nos termos previstos na lei federal
8.666/1993.
14. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
14.1.

A execução do Contrato, nos termos do § 1º do art. 67 da lei nº
8.666/93, será acompanhada e fiscalizada por servidores
especificamente designados, por Portaria, como Representantes da
Administração, que anotará, em registro próprio, todas as ocorrências
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento
das cláusulas contratuais.

14.2.

O Fiscal deste contrato será o Sra. Tercismenia Agra de Alencar Cruz
em exercício no ato da execução do objeto, assumindo total
responsabilidade pela execução do presente instrumento, ou
profissional designado por meio de portaria ou decreto especifica que
deverá ser juntada posteriormente a este instrumento.
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14.3.

Compete ao Sistema de Controle Interno fiscalizar a execução do
presente contrato, inclusive fiscalizar as ações ou omissões do fiscal do
contrato definido na cláusula anterior, e informar a autoridade
competente ou preposto qualificado como representante da contratante
os atos praticados pelo fiscal, assim como responder solidariamente
pelas ações, omissões ou inércia na fiscalização do presente
instrumento, sendo plenamente proibido a fiscalização de contratos por
amostragem.

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e arts. 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/93 ficarão impedidas de licitar e contratar com o Município
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo
das multas previstas neste Termo/Contrato e demais cominações legais,
a CONTRATADA que:
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15.1.1. Apresentar documentação falsa;
15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
15.1.4. Deixar de entregar a documentação exigida no contrato;
15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.6. Fizer declaração falsa;
15.1.7. Cometer fraude fiscal;
15.1.8. Descumprimento das demais cláusulas;
15.1.9. Contribuir por imperícia e negligência ou prevaricação;
15.1.10. Perder prazos juntos aos órgãos fiscalizadores, inclusive o poder
legislativo municipal e o Sistema de Controle Interno do Município;
15.1.11. Ou incorrer em quaisquer práticas contidas nos artigos 296 a 305,
397, 308, 311-A, 317 e 319 do Decreto-Lei 2.848 de 07 de dezembro
de 1940.
15.2. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante
vencedora o contraditório e a ampla defesa que deverá ser apresentado
no prazo de 03 dias.
15.3. Sem prejuízo das sanções previstas no item anterior, com fundamento
nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração,
inexecução parcial ou inexecução total da obrigação, sem prejuízo das
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa,
as seguintes aplicações:
15.3.1.
15.3.1.1.

15.3.2.

Advertência:
São motivos para advertência: comportamento dos funcionários e
colaboradores incompatível com as regras da sociedade, tais como
uso de linguagem obscena, indelicada que exponha funcionários
públicos ao ridículo e desonra.
Multa de:
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15.3.2.1.

1,00 % (um por cento) ao dia sobre o valor total do pedido, no caso
de atraso injustificado para atendimento dos prazos estabelecidos
até o limite de cinco dias corridos;

15.3.2.2.

3,00% (três por cento) ao dia sobre o valor total do pedido após o
décimo dia de perda do prazo no atraso injustificado, até o limite
de cinco dias;

15.3.2.3.

5,00% (cinco por cento) sobre o valor total do pedido para atrasos
superior a 10 dias e suspensão imediata do contrato;

15.3.2.4.

10,00% (dez por cento) sobre o valor total do contrato para
empresas que cometer atos públicos de racismo, discriminação por
orientação sexual, religião, raça, cor, política e qualquer tipo de
discriminação prevista em lei, incluindo apologia ao crime, a atos
contra as instituições democráticas e apologia ao terrorismo e ao
nazismo nos termos da Lei Federal 7.716/1989.

15.3.3.

Suspensão:

15.3.3.1. a suspensão da execução do contrato, por ordem escrita da
Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação
15.3.3.2. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou
parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou
guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão
do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a
situação; e
15.3.3.3. a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou
objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.
15.3.4.

Rescisão contratual:

15.3.4.1.

Rescisão Unilateral do presente instrumento nos termos do art.
77 a 79, inciso I, da Lei 8.666/93 se dará quando:

15.3.4.1.1. não houver cumprimento de
especificações, projetos ou prazos;

cláusulas

contratuais,

15.3.4.1.2. houver cumprimento irregular de cláusulas contratuais,
especificações, projetos e prazos;
15.3.4.1.3. houver lentidão do seu
cumprimento, levando
a
Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da
obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
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15.3.4.1.4. houver o atraso injustificado no início da obra, serviço ou
fornecimento;
15.3.4.1.5. houver a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,
sem justa causa e prévia comunicação à Administração
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15.3.4.1.5.1. Em todos os casos de comunicação, está no terá efeitos
quando houver deferimento do pedido pelo gestor do
contrato;
15.3.4.1.6.

houver a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a
associação do contratado com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admitidas no contrato;

15.3.4.1.7.

houver o desatendimento das determinações regulares da
autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua
execução, assim como as de seus superiores

15.3.4.1.8.

houver o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
anotadas em registro próprio;

15.3.4.1.9.

houver a decretação de falência ou a instauração de
insolvência civil;

15.3.4.1.10. houver a dissolução da sociedade ou o falecimento do
contratado;
15.3.4.1.11. houver a alteração social ou a modificação da finalidade ou
da estrutura da empresa, que prejudique a execução do
contrato;
15.3.4.1.12. houver razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
o contratante e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato; e
15.3.4.1.13. houver a ocorrência de caso fortuito ou de força maior,
regularmente comprovada, impeditiva da execução do
contrato.
15.3.4.1.14. houver processamento de nova licitação com as mesmas
condições e obtenção de preços inferior ao fixando neste
instrumento, mesmo estando o presente em vigência;
15.3.4.1.15. Não prestação da caução prevista neste instrumento no
prazo previsto;
15.3.4.1.16. Praticar perjúrio por meio de seus sócios, contador
responsável ou preposto, além das penalidades previstas no
art. 342 do Código Penal Brasileiro.
15.4.

O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no
pagamento subsequente, sendo ainda aplicado juros de mora de 1,00%
(um por cento) ao mês.

15.5.

Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será
liquidado do seguro caução previsto neste instrumento.
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15.6.

após o regular processo administrativo, será: descontado de
pagamentos
eventualmente
devidos
pelo
CONTRATANTE à
CONTRATADA, ou protestado em cartório de protestos, SERASA e SPC.

15.7.

As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas
cumulativamente, exceto as multas escalonadas por datas, e a multa de
advertência.

15.8.

No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou
seja, na fase da defesa prévia, o CONTRATANTE poderá fazer a retenção
do valor correspondente à multa, até a decisão final da defesa prévia.
Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo
CONTRATANTE, o valor retido correspondente será depositado em favor
da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis a contar da data da
decisão final da defesa apresentada.

15.9.

Caracteriza-se como falta grave, compreendida como falha na execução
do contrato, o não recolhimento do FGTS dos empregados e das
contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do
salário, do vale-transporte e do auxílio alimentação, que poderá dar
ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das multas e
da declaração de impedimento para licitar e contratar com o município,
nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002.

15.10. A Aplicação da penalidade de rescisão contratual ou suspensão
repercutirá sobre todos os demais atos pertencentes ao mesmo
contratante.
15.11. O Contrato será rescindido unilateralmente se a contratada ou qualquer
de seus sócios forem condenados pelos crimes previstos no arts. 89 a
88 da Lei Federal 8.666/1993 ou lei que tenha a substituir os presentes
crimes em especial a nova lei de licitações e contrato que tramita no
Congresso Nacional; os crimes previstos na Lei Federal 8.137/990; os
crimes definidos na Lei Federal 8.429/992 e demais crimes contra a
ordem pública;
15.12. Havendo suspensão contratual, será dado aviso com antecedência
mínimo de 05 dias e máximo de 08 dias corridos, nos termos do art.
599, § único do Código Civil - CC e art. 109, I ‘e’ e ‘f’ da Lei Federal
8.666/1993, no que for melhor conveniente para a administração em
manifesta observância ao poder de império da administração pública.
16. DOS DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO
16.1. O inadimplemento de cláusula estabelecida neste Contrato, por parte da
CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito de rescindi-lo,
mediante notificação via Diário Oficial quando fracassados outros meios.
16.2. Os casos de rescisão contratual comprovada as hipóteses previstas no
art. 77 e 78 da Lei Federal 8.666/1993, serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
16.3. Na rescisão contratual deverá ser considerada a natureza e a gravidade
da infração cometida e os danos que dela provierem para a Administração
Pública.
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16.4. Havendo rescisão nos termos dos incisos I a VIII do art. 78 da Lei Federal
nº 8.666/1993, a Administração fará execução imediata do valor da
apólice ou caução;
16.5. Ao CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos
termos do art. 79, inciso I, da Lei n. 8.666/1993, aplicando-se, no que
couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo
artigo, bem como as do art. 80 da mesma Lei.
16.6. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de:
16.6.1. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
16.6.2. Indenizações e multas;
16.6.3. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos.
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17. DA IMPORTAÇÃO
17.1. É vetado a importação do objeto, salvo se não exista produto igual o
similar no Território Brasileiros nos termos da cláusula inciso II e III, do
§ 3º da Lei Federal 8.666/1993 ou existir comprovadamente uma crise
de abastecimento em território nacional decorrente de fatos imprevisto,
sem data limite de término e esta situação tenha sido decretada como
calamidade pública, emergenciais ou outros meios oficiais, inclusive
midiáticos;
17.2. Havendo exportação de produtos ou matéria prima de qualquer natureza,
a contratada deverá apresentar comprovante de regularidade com o
Siscomex junto a Receita Federal do Brasil;
17.3. Os produtos importados deverão ser convertidos para a moeda corrente
nacional utilizando taxa de câmbio, tendo o Real como moeda corrente e
o dólar americano representando a moeda d qualquer outro país,
respeitando as diretrizes e normas estabelecidas pelo Banco Central do
Brasil – BC e Receita Federal do Brasil - RFB;
18. NORMAS ANTICORRUPÇÃO
18.1.

A CONTRATADA declara que conhece as várias leis e convenções
aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos
contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção
da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto
Federal n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade
Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013, doravante
denominadas,
em
conjunto, “Leis
Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução
do presente Contrato, compromete-se a CONTRATADA a cumprir e fazer
cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros,
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

18.2.

A CONTRATADA declara ainda que conhece as disposições relacionadas
com o combate à corrupção, seja ela pública ou privada, e comprometese a cumprir fielmente as disposições, comprometendo-se ainda a
denunciar à CONTRATANTE qualquer infração a essas disposições que
venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada na Lei Federal
8.429/1993;
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18.3.

Obriga-se a CONTRATADA, de forma irrevogável, a não prometer,
oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou
indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão,
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou
qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa a
ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de
Governança com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude,
práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores,
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º,
inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas
respectivas modificações e regulamentações.

18.4.

A CONTRATADA deverá observar e fazer observar, por seus
fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto
padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e
execução deste Contrato. É dever da CONTRATADA treinar seus
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do
combate à corrupção.

18.5.

A CONTRATADA declara que nos últimos 05 (cinco) anos não foi objeto
de nenhuma investigação, inquérito ou processo administrativo ou
judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção ou de
lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com
estas leis.

18.6.

A CONTRATADA declara, ainda, que não há qualquer agente público ou
pessoa a ele relacionada que receberá, direta ou indiretamente,
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

18.7.

Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste
Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada,
contendo discriminação do fornecimento dos itens, conforme o caso. A
CONTRATADA obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas
fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem.
Considerando os propósitos na presente Cláusula, a CONTRATADA
concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou
de quaisquer práticas ilícitas, a CONTRATANTE, seja diretamente ou
por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa
inspecionar o local de execução do CONTRATO e auditar todos os
documentos, contas e registros relacionados à contratação e à execução
do objeto deste CONTRATO.

18.8.

Qualquer violação, por parte da CONTRATADA, das Leis Anticorrupção
ou da presente Cláusula (Leis Anticorrupção) - será considerada uma
infração grave a este Contrato, e consistirá justa causa para sua
rescisão motivada, conferindo à CONTRATANTE o direito de declarar
rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou
penalidade, ficando a CONTRATADA responsável pelas perdas e danos
a que der causa, nos termos da lei aplicável.

18.9.

O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela
CONTRATANTE, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento
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comprovado da CONTRATADA, diretamente ou indiretamente, em
práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou
obstrutivas (conforme Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme
Lei n° 9.613/98), seja na execução do presente Contrato ou em
quaisquer outros Contratos em que figurar como CONTRATADA, seja
com entes públicos ou privados.
18.10. A CONTRATADA notificará prontamente, por escrito, a CONTRATANTE
a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis
Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula – Leis Anticorrupção –
ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou
corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração
prevista na Lei Federal 8.429/1993.
19. DAS VEDAÇÕES
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19.1. É vedado à CONTRATADA:
19.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação
financeira;
19.1.2. Interromper a execução do objeto sob alegação de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei;
19.1.3. Veicular a execução ou inexecução do contrato a propaganda ou
anúncios de qualquer espécie ou pretexto a partidos políticos ou seus
integrantes, mídia e afins, sendo permitido somente para todos os fins
de discordância contratual ou inadimplência o devido processo legal –
administrativamente ou via judicial;
19.1.4. Na existência de processo judicial fica a CONTRATADA proibida de
expor a terceiros sem autorização expressa da CONTRATANTE ou do
magistrado os motivos do litígio, os acordos firmados, os prejuízos
acumulados e qualquer outra informação, pelo prazo de 05 (cinco) anos
a contar da conclusão do processo.
20. DOS CASOS OMISSOS
20.1.

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993 e na Lei nº 10.520, de
2002 e demais normas federais, estaduais e municipais aplicáveis à
espécie, e em sua inércia a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União sobre a temática ou a Jurisprudência do Prof. Marçal Justen
Filho, nos termos do inciso XII, art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993;

21. DA PUBLICIDADE
21.1.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus
aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias
daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, nos
termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/1993
ressalvado o disposto no art. 26 desta Lei.

22. DA ASSINATURA
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22.1.

O prazo de convocação não poderá ser prorrogado, mesmo quando
solicitado pela parte durante o seu transcurso, nos termos do § 1º do
art. 64 da Lei Federal nº 8.666/1993 visto tratar-se de assinatura digital
nos termos da Medida Provisória 2.200-1.

22.2.

O Presente instrumento deverá ser assinado exclusivamente por meio
digital, com certificado homologado ICP-Brasil, através do sítio:
www.portaldeassinaturas.com.br.

22.3.

O presente instrumento dispensa testemunhas nos termos do art. 221
da Lei Federal nº 10.406/2002 e artigos 54 e 55 da Lei Federal
8.666/1993.

22.4.

A assinatura do presente, constitui concordância com todas as suas
cláusulas, renunciando qualquer outra por mais privilegiada que se
configure.
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23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1.

As empresas enquadradas no inciso V do § 2º e no inciso II do § 5º do
art. 3º desta Lei deverão cumprir, durante todo o período de execução
do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislação, nos termos do caput do
art. 66-A da Lei Federal nº 8.666/1993.

24. DO FORO
24.1.

Fica este instrumento vinculado ao projeto básico e à proposta final
acostada nos autos do processo, nos termos do inciso XI, do art. 55 da
Lei Federal nº 8.666/1993;

24.2.

Nos termos § 2º do art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993, fica designado
o foro da Sede da Contratante para dirimir qualquer questão contratual,
salvo o disposto no § 6º do art. 32 da citada lei, renunciando
expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.

Trindade/PE, 26 de abril de 2021.

[assinado digitalmente]
HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO
PREFEITA
CONTRATANTE

[assinado digitalmente]
FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA ME
CONTRATADA

Página 17 de 17

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para
verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4174-06EC-60F412EE ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se
este documento é válido.

Código para verificação: 4174-06EC-60F4-12EE

Hash do Documento
FF27EE64437F52A017C701C7CBEF4C36F735E0ADC272A541ACB87008611AB243
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2021 é(são) :

Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento - 032.***.***-55 em
26/04/2021 17:07 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
Francisley Batista De Oliveira - 020.***.***-98 em 26/04/2021
16:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Prefeitura Municipal de Trindade-PE
Medida Provisória nº 200-2/2001 e Lei Federal nº 14.063/2020
Lei Municipal nº 1.026/2021 | www.trindade.pe.gov.br
Ano I, Edição 018, Quarta-feira, 28 de abril de 2021.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A451-77F4-1FAD-8F51.

EXTRATO DO CONTRATO 018/2021
Dispensa de Licitação n°. 005/2021,
decorrente do Processo Administrativo n°.
022/2021, Contratada: C. A. CANTARELLI
LOPES EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Padre Cícero,
S/N, Centro, Trindade/PE, CEP 56.250-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
30.996.321/0001-59, neste ato representada
por Claudio Alexandre Cantarelli Lopes,
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º
047.063.174-01, residente e domiciliado na
Trindade/PE, com fundamento no inc. II do
art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993, pelo
valor global de R$ 16.660,00 (Dezesseis mil,
seiscentos e sessenta reais) perfazendo o
valor unitário de R$ 98,00 (noventa e oito
reais). Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de Gás GLP para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Saúde
– FMS, Fundo Municipal de Assistência
Social – FMAS, Fundo Municipal de
Previdência – FUMAP e Prefeitura
Municipal de Trindade. Assinado dia 20 de
abril de 2021. Helbe da Silva Rodrigues
Nascimento - Prefeita.
EXTRATO DO CONTRATO 019/2021
Dispensa de Licitação n°. 010/2021,
decorrente do Processo Administrativo n°.
030/2021, Contratada: C. A. CANTARELLI
LOPES EIRELI, pessoa jurídica de direito
privado, com sede na Rua Padre Cícero,
S/N, Centro, Trindade/PE, CEP 56.250-000,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
30.996.321/0001-59, neste ato representada
por Claudio Alexandre Cantarelli Lopes,
brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o n.º
047.063.174-01, residente e domiciliado na
Trindade/PE, com fundamento no inc. II do
art. 24 da Lei Federal n.º 8.666/1993, pelo
valor global de 16.800,00 (Dezesseis mil e
oitocentos reais) perfazendo o valor unitário
de R$ 8,00 (oito reais). Objeto: Contratação
de empresa para fornecimento de Água
Mineral em Garrafão de 20 litros para
atender as necessidades do Fundo
Municipal de Saúde – FMS, Fundo
Municipal de Assistência Social – FMAS,

Fundo Municipal de Previdência – FUMAP
e Prefeitura Municipal de Trindade.
Assinado dia 20 de abril de 2021. Helbe da
Silva Rodrigues Nascimento - Prefeita.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO 011/2021
O MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO
DA
PERNAMBUCO,
órgão
da
administração Pública em Geral, natureza
Jurídica Município, sediada na Av, Central
Sul, 160, Centro, Trindade, cadastrada no
CNPJ nº 11.040.912/0001-03, e-mail oficial:
licitacao@trindade.pe.gov.br, neste ato
representada pela Excelentíssima Senhora
Helbe da Silva Rodrigues Nascimento,
brasileira, casada, Prefeita Municipal, in
fine, torna público a ratificação em
observância ao caput do art. 26 da Lei
Federal nº 8.666/1993, para contratação da
empresa FRANCISLEY BATISTA DE
OLIVEIRA ME, com CNPJ sob o n.°
05.602.568/0001-04, com fundamento no
inc. IV do art. 24 da Lei Federal 8.666/93 e
art. 4 da Lei Federal 13.979/2020, pelo valor
global de R$ 194.580,00 (cento e noventa e
quatro mil, quinhentos e oitenta reais).
Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de combustível visando
suprir as necessidades das Secretarias e da
Prefeitura do Municipal de Trindade-PE.
Assinado no dia 26 de abril de 2021.
EXTRATO DO CONTRATO 022/2021
Dispensa de Licitação n°. 011/2021,
decorrente do Processo Administrativo n°.
035/2021, Contratada:
FRANCISLEY
BATISTA DE OLIVEIRA ME, pessoa
jurídica de direito privado, com sede na
Estrada da Barra, S/N, Vila São Pedro,
Trindade/PE, CEP 56.250-000, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 05.602.568/0001-04,
neste ato representada por Francisley
Batista De Oliveira, brasileiro, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 02090336498, residente e
domiciliado
na
Trindade/PE, com
fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei
Federal 8.666/93 e art. 4 da Lei Federal
13.979/2020, pelo valor global de R$
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194.580,00 (cento e noventa e quatro mil,
quinhentos e oitenta reais). Objeto:
Contratação de empresa para fornecimento
de combustível visando suprir as
necessidades das Secretarias e da Prefeitura
do Municipal de Trindade-PE. Assinado dia
26 de abril de 2021. Helbe da Silva
Rodrigues Nascimento - Prefeita.

Este documento foi assinado digitalmente por Helbe Da Silva Rodrigues Nascimento.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código A451-77F4-1FAD-8F51.

DECRETO MUNICIPAL Nº 031, DE 26
DE ABRIL DE 2021
DISPÕE SOBRE AS NOVAS MEDIDAS
DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA
DE COVID-19 NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE TRINDADE, ESTADO
DE PERNAMBUCO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A prefeita do município de
Trindade, Estado de Pernambuco, a Sra.
HELBE
DA SILVA RODRIGUES
NASCIMENTO, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas,
CONSIDERANDO a situação
de Estado de Calamidade Pública, no
âmbito do município de Trindade/PE, em
virtude de emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do
novo coronavírus – COVID-19;
CONSIDERANDO
a
Declaração de pandemia pela Organização
Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020,
em decorrência da infecção humana pelo
novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO
a
necessidade de intensificar as medidas de
enfrentamento ao novo coronavírus e que a
situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção
de riscos, danos e agravos à saúde pública,
a fim de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO o aumento
ALARMANTE do número de casos de
infecções, internações e de óbitos no
município;
CONSIDERANDO
a
necessidade de se efetivarem medidas ainda
mais restritivas para enfrentamento e
combate à COVID-19;

CONSIDERANDO a ALTA
taxa de ocupação dos leitos de UTI na
região, como
também
dos
leitos
intermediários do município;
CONSIDERANDO que o
Supremo Tribunal Federal reconheceu a
autonomia dos municípios para definir
medidas restritivas de combate e
enfrentamento à COVID-19;
DECRETA:
Art. 1º A partir de 26/04/2021
até 25/05/2021, o comércio essencial e não
essencial deverá funcionar atendendo aos
termos e condições estabelecidos no art. 2º e
seus parágrafos.
Art. 2º O
horário de
funcionamento do comércio essencial e não
essencial será das 05h às 19h, de segunda a
sexta-feira e das 09h às 17h, aos sábados,
domingos e feriados, obedecendo às
medidas sanitárias, quais sejam, uso
obrigatório de máscaras pelos clientes,
funcionários, fornecedores e proprietários
dos
estabelecimentos
comerciais,
fornecimento de álcool em gel e
funcionamento com 30% da capacidade.
§
1º
O
horário
de
funcionamento das padarias, aos sábados,
domingos e feriados, será das 05h às 17h.
§
2º
O
horário
de
funcionamento dos salões de beleza,
barbearias e similares será das 10h às 19h,
de segunda a sexta feira e das 09h às 17h, aos
sábados, domingos e feriados.
§
3º
O
horário
de
funcionamento das lojas de material de
construção será das 08h às 18h, de segunda
a sexta-feira e das 09h às 17h, aos sábados,
domingos e feriados
§ 4º Após os horários
mencionados no caput do art. 2º será
permitido o funcionamento das lanchonetes
e restaurantes localizados no perímetro
urbano, até a meia noite, apenas para
delivery.
§
5º
As
lanchonetes,
restaurantes e conveniências localizados às
margens da Rodovia Federal e das Rodovias
Estaduais, poderão funcionar após os
horários estabelecidos no caput do art. 2º,
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