
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2021 
CONTRATO Nº 042/2021. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E A 

EMPRESA   SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI. 

Contrato de Fornecimento Parcelado que firmam, como CONTRATANTE, A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PASSIRA, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Maria Pereira de Passira, 

nº 87 – Centro - inscrita no CNPJ do MF sob o nº 11.097.300/0001-57, neste ato representada pelo seu titular o 

Prefeito do município o Sr. SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, brasileiro, viúvo, comerciante, residente 

na Rua Alto São José, 197 – Alto São José – Passira - PE, portador da cédula de identidade nº 1.406.658 SSP/PE, 

e inscrito no CPF nº 172.826.084-15, e como CONTRATADA, a empresa SENTINELA DO VALE COMERCIAL 

EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 29.843.035/0001-74, com sede na Rua Fritz Spernau, 1000, Galpão 1, 

Fortaleza, Blumenau/SC, CEP. Nº 89.055-200 - PE, neste ato, representada pelo Sr. Jean Carlos Sestrem, 

brasileiro, casado, empresaário, portador do RG. nº 2.966.395 SSP/SC e CPF. Nº 670.349.349-9, residente e 

domiciliada na Rua Santurnino Travessa, 54 Valparaiso – Blumenau/SC CEP. Nº 89.023420, telefone (47) 

32321221 ou email: jean@sentinelavale.com.br ,  nos termos do Processo Licitatório realizado sob a modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2021, do tipo “menor preço”  por ITEM ofertado, nos termos da Lei 

Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, que regulamenta a modalidade Pregão, com aplicação subsidiária da 

Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes. 

*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento público de procuração, 

nos termos do art. 655 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO 

O fornecimento do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Pregão e à proposta, 

rege-se pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, por suas 

cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Pregão A Registro de Preços para eventual e futura CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA OBJETIVANDO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTE 

MUNICIPIO, NO PERIODO DE 2021, em conformidade com as especificações do Termo de Referência parte 

deste contrato. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE PASSIRA 

Item Descrição Marca Quant. Unidade V. Unit. V. Total 

13 Niple duplo em PVC rosca 1 ¼  Branco plastilit 50 UND. 
        
17,93  

             
896,50  

14 Niple Rosqueável 1 ½ Branco plastilit 50 UND. 
        
16,64  

             
832,00  

15 Tubo soldável Azul 50 mm PN 40/ cano de 6 mts plastilit 1.050 UND. 
        
94,53  

       
99.256,50  

16 Tubo soldável Azul 50 mm PN 40/ cano de 6 mts plastilit 350 UND. 
        
94,53  

       
33.085,50        
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19 
Tubo soldável Morrom 20mm ½ polegada – 6 
metros plastilit 500 UND. 

        
20,87  

       
10.435,00  

20 Tubo de PVC roscável – 1 ½ `` - 6 m plastilit 300 UND. 
     
128,62  

       
38.586,00  

21 Tubo de PVC roscável – 1 ¼ - 6m plastilit 300 UND. 
     
126,33  

       
37.899,00  

22 Curva de PVC de 90º roscável – 1 ½ branco plastilit 50 UND. 
        
46,60  

          
2.330,00  

23 Curva de PVC de 90º roscável – 1 ¼ branco plastilit 50 UND. 
        
38,94  

          
1.947,00  

24 Curva PVC Longa 90º Soldável 60mm Marrom plastilit 450 UND. 
        
37,99  

       
17.095,50  

25 Curva PVC Longa 90º Soldável 50mm Marrom plastilit 450 UND. 
        
19,04  

          
8.568,00  

27 Luva de União PVC Roscável de ½ Polegada Branco plastilit 400 UND. 
        
17,99  

          
7.196,00  

28 Luva Roscável de PVC Branca 40mmde 1 ¼`` plastilit 400 UND.D 
        
15,79  

          
6.316,00  

29 Luva de PVC de 50mm soldável Marrom plastilit 400 UND. 
          
5,79  

          
2.316,00  

30 Luva de PVC de 75mm soldável Marrom plastilit 80 UND. 
        
31,49  

          
2.519,20  

32 
Adaptador Soldável Curto PVC Marrom 50mm x 
1.1/2 plastilit 50 UND. 

          
6,79  

             
339,50  

34 
Adaptador Soldável Curto PVC Marrom 40mm x 
1.1/4`` plastilit 80 UND. 

          
7,44  

             
595,20  

35 União Roscável de PVC Marrom de 40mm plastilit 50 UND. 
        
45,50  

          
2.275,00  

36 União Roscável de PVC Marrom de 50mm plastilit 50 UND. 
        
55,83  

          
2.791,50  

38 Registro de Gaveta Bruto de 1. ¼ Latão REMADI 50 UND. 
        
86,90  

          
4.345,00  

39 
Registro Fecha rápido Soldável de 50 (Registro 
Esfera Compacto PVC soldável 50mm Marrom) plastilit 500 UND. 

        
36,50  

       
18.250,00  

44 Adesivo Plástico para PVC 75g cola tubo e cano PVC PISAFIX 70 UND. 7,43 
             
520,10  

Valor dos Itens R$ 298.394,50 
 

 

Parágrafo único – O objeto deste contrato deverá ser fornecido, parceladamente, pela Contratada, por 

sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pela Prefeitura Municipal de Passira, Fundo Municipal 

de Educação, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo para o fornecimento do objeto desta licitação será até 12 (doze) meses, contados a partir da 

data de assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto Federal nº 7.892/2013, observado o 



 

disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

§ 1º O prazo para início do fornecimento dos materiais será no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados 

da assinatura do contrato. 

§ 2º - A Contratada ficará obrigada a trocar que vier a ser recusado por não atender a especificação anexas ao 

Edital, sem que isto acarrete qualquer ônus a Administração ou importe na relevação das sanções previstas na 

legislação vigente. O prazo para o fornecimento será de até 05 (cinco) dias contado do recebimento da 

solicitação de troca. 

§ 3º Os produtos deverão está dentro do prazo de validade em 75% do início de sua fabricação, ou seja, um 

produto que tenha validade de 12 (doze) meses estabelecido pelo seu fabricante deverá chegar ao Município com 

no mínimo 09 (nove) meses de validade restante para o seu vencimento. 

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO DO OBJETO 

O objeto deste contrato será recebido: 

I – Por servidor indicado pelo Município de PASSIRA para efeito de posterior verificação de conformidade dos 
serviços com as especificações exigidas no Anexo II deste Edital; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE deverá designar servidor responsável pela fiscalização do contrato 
que, dentre outras, terá seguintes atribuições: 

GESTOR 

a) promover reunião inicial com a contratada de modo a esclarecer o objeto contratual e apresentar, 
formalmente, o fiscal do contrato; 

b) Controlar o prazo de vigência dos instrumentos contratuais, sobretudo os contratos de fornecimento de, 
propor junto ao setor competente algumas cláusulas;  

c) Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos do fornecimento encontram-se de acordo com o 
estabelecido no instrumento contratual; 

d) Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia e minimização de riscos; 

e) Acompanhar o contrato e tomar providências para aditivos, penalizações e rescisões; 

f) Comunicar à Administração, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos 
prévios e gestões realizadas com a contratada;  

g) Acompanhar junto à unidade de programação orçamentária e financeira, até o mês de dezembro de cada ano 
(ou data designada no competente decreto de encerramento de exercício financeiro), as obrigações financeiras 
não liquidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho 
à conta de restos a pagar; 

FISCAL: 

Participar da reunião inicial para ajuste de procedimentos de execução com a contratada; 

b) Após o recebimento do contrato, para o qual foi designado como Fiscal de contrato, abrir pasta para 
acompanhamento do contrato, bem como aos eventuais termos aditivos; 

c) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar formalmente 
ao Gestor de Contratos a solicitação de prorrogação com antecedência; 

d) Avaliar os resultados/objetos entregues atestando o recebimento ou informando ao gestor do contrato sobre 
infrações ou discrepâncias que necessitem de ajustes no pacto para tomada de providências (quando o objeto 
não for cumprido ou não suprir a necessidade tendo como diapasão o Termo de Referência ou Projeto Básico); 



 

e) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

f) Acompanhar os pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não 
seja ultrapassado; 

g) Receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Departamento Financeiro, como couber, para pagamento; 

h) Comunicar ao Gestor de Contratos, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, somente 
após os contatos prévios e gestões realizadas com a contratada, como por exemplo, notificações por escrito, 
através de ofício;  

i) Encaminhar ao Gestor de contratos, formalmente as solicitações de acréscimos ao contrato, acompanhado das 
devidas justificativas, observando as disposições do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993; 

j) Estabelecer junto ao contratado(a) prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato, bem 
como analisar os pedidos de modificações no cronograma de entrega e substituições de materiais formulados 
pela contratada; 

l) manter o livro de ocorrência em dia. 

GESTOR DO CONTRATO: : LUÍS HENRIQUE DA SILVA ALBUQUERQUE, CPF. Nº 119.505.774-14.   

FISCAL DO CONTRATO JOSÉLIA SANTANA REIS DOS SANTOS, CPF 105.192.434-04. 

Parágrafo Único – Os itens deverão ser fornecidos em perfeito estado e com plena condição de uso. 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor de 
R$ 298.394,50 (duzentos e noventa e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), 
de acordo com as quantidades solicitadas pela requisitante. 
§ 1º – O Contratante efetuará o pagamento das faturas referentes ao fornecimento do objeto 
 
O pagamento dos produtos fornecidos ocorrerá no prazo de até 30 dias após a confirmação do recebimento, 
mediante atesto firmado pelo responsável indicado pela administração, devidamente acompanhado da Nota 
Fiscal e respectivo recibo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme a entrega, mediante 

a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pela secretaria solicitante e com recibo 

em anexo, dois dias antes de cada final de mês; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa u nica e exclusiva 

da CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizaça o financeira sera  calculada mediante a aplicaça o 

da seguinte fo rmula: 

 EM = I x N x VP 

Onde:  

Sigla Significado / Descrição 

EM = Encargos Moratórios. 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

TX  = IPCA 

I = Índice de atualização financeira, assim apurado:  



 

                                       I = (TX/100) =  

                                               365 

 PARÁGRAFO TERCEIRO: A atualizaça o financeira sera  incluí da na Nota Fiscal/Fatura do me s seguinte ao da 

ocorre ncia. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PASSIRA: 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA: MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA  
SECRETARIA.  
PROGRAMA DE TRABALHO: 2012204012.237  
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.30.00 – 44905200 
PROGRAMA DE TRABALHO: 1854418032.236 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO. 
NATUREZA DAS DESPESAS: 33.90.30.00. 

Os recursos necessa rios ao atendimento das despesas desta licitaça o correra o por conta das dotaço es constantes 

no contrato firmado com base na Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

 As alteraço es, porventura necessa rias ao fiel cumprimento deste contrato, sera o efetivadas na forma e 

condiço es do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente atrave s de Termo Aditivo, devidamente 

homologado, que passara  a integrar este contrato para todos os fins legais. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor 
designado para este fim. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Facilitar o cumprimento das obrigações contratuais, informando à CONTRATADA as 
normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega dos bens. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações e quantidades 
exigidas, inclusive quanto à marca indicada na proposta. 

PARÁGRAFO QUARTO: Promover o recebimento provisório e definitivo do objeto, cumpridas as condições 
estabelecidas na Cláusula Quarta deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento do 
material, solicitando, quando possível, a substituição, o reparo ou complementação do bem entregue, fixando 
prazo para o cumprimento da determinação. 

PARÁGRAFO SEXTO: Recusar o recebimento do bem que não atenda aos requisitos elencados nas especificações 
indicadas se, após o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade 
verificada, comunicando à CONTRATADA o fato por escrito. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos 
pagamentos nos prazos estabelecidos. 

PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
medidas corretivas. 

PARÁGRAFO NONO: Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA 
relacionados à execução contratual. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aplicar as penalidades previstas no Edital em caso de cometimento de infrações na 

execução do contrato. 



 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta 
apresentada na licitação e, ainda: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer o bem contratado, nas quantidades e especificações exigidas, acondicionado 
de forma adequada a garantir a sua integridade física. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Programar, com a necessária antecedência, data e hora para entrega do objeto 
contratado, inclusive quando esta ocorrer através de empresa transportadora. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os produtos ofertados em perfeito estado de conservação. 

PARÁGRAFO QUARTO: Substituir, reparar ou complementar, conforme o caso, no prazo de até 2 (dois) dias. 

PARÁGRAFO QUINTO: Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, 
decorrentes de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEXTO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Prestar os necessários esclarecimentos sobre a execução do objeto contratual solicitados 
pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento da solicitação. 

PARÁGRAFO OITAVO: Designar preposto para representá-la perante a CONTRATANTE sempre que for 
necessário, indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos.   

PARÁGRAFO NONO: Informar previamente à CONTRATANTE, solicitando-lhe anuência, toda e qualquer 
alteração nas condições de fornecimento.  

PARÁGRAFO DÉCIMO: Comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos 
que venham a prejudicar o adequado fornecimento dos bens, de modo a se viabilizar a correção da situação 
apresentada.  

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo 
empregatício com a CONTRATANTE.  

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Emitir documento fiscal com a discriminação expressa do percentual de 
isenção do ICMS, quando se tratar de operação abrangida pelo art. 63 do Anexo 7 do Decreto Estadual nº 
44.650/17 (Convênio ICMS 73/04).   

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO 

I Na ocorrência de fatos imprevisíveis, ou se previsíveis, porém de consequências incalculáveis, comprometendo 
o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, ou ainda na hipótese de caso fortuito, de força maior, ou 
fato do príncipe, as partes de comum acordo, restabelecerão o equilíbrio econômico financeiro inicial do 
contrato, na forma do disposto na alínea “d” do Inciso II do artigo 65 da  Lei nº 8.666/93.  

II Fica assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, mediante a superveniência de fato 
imprevisível nos termos e forma estabelecida no artigo 65, II, d da Lei 8.666/93 mediante provocação da 
CONTRATADA, cuja pretensão deverá estar suficientemente comprovada através de documento(s); objeto da 
licitação, cuja modificação poderá ocorrer, comprovadamente, inclusive para redução.  

III O critério e procedimentos a serem utilizados para eventuais reajustes dos preços contratados serão 
formalizados, conforme segue: 

 a) Protocolo de solicitação, formalizado pelo CONTRATANTE direcionando a Secretaria de Agricultura via e-
mail psecretariadeagricultura2021@gmail.com  , requerendo a alteração do preço e justificada variação e 
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evidencias, acompanhado de todos os documentos que comprovem o aumento, com planilhas de custos, 
tabelas, além de outros documentos que possam complementar o pedido. 

 b) Após pedido formal de revisão de preços pelo CONTRATADO deverá ser considerado prazo necessário para 
realização de pesquisa de preço.  

c) O valor mensal a ser pago ao contratado será o anteriormente pactuado em contrato até a data da formalização 
do preço revisado, que será posterior à data da pesquisa. 

 d) Caberá ao setor de compras, realizar pesquisa de preço, extraindo média de preço  na proporção de cada 
solicitação de reequilíbrio pela CONTRATADA. 

 e) O preço máximo aceito deverá ser igual ou menor que média extraída da pesquisa obtida, considerando 
ainda o aumento apresentado em nota de compra durante o processo e nota fiscal apresentada para solicitação 
do equilíbrio consideerando o percentual de desconto ofertado na contratação.  

f) O percentual de desconto ofertado na respectiva proposta vencedora deverá se manter ao longo da contratação 
afins de garantir o Princípio da Economicidade. 

 IV Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço ratificado 
no Mercado o CONTRATANTE deverá solicitar ao Setor de Compras a efetiva avaliação de custo para possível 
realinhamento cuja modificação poderá ocorrer, comprovadamente, inclusive para redução. Devendo o setor 
de compras: 

 a) Convocar a CONTRATADA visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 

 b) Frustrada a negociação, a CONTRATADA será liberada do compromisso assumido; 

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.  

V Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente justificado a Prefeitura de Passira poderá:  

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motives e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;  

b) Convocar os todos fornecedores visando igual oportunidade de negociação para revisão dos preços.  

c) Não havendo êxito nas negociações, o Município de Passira deverá proceder à revogação da Ata de Registro 
de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.  

d) Validade do preço reajustado a contar da data efetiva de atendimento ao pedido. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da Lei 

n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores. 

I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de 

interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta a Contratada, por 

tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente 

Federativo. 

II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, tornando 

absolutamente inviável a execução do Contrato. 

§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93 e 

demais normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento do(s) bem(ns) 

fornecido(s) e aceito(s). 



 

§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e demais normas 

legais pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente 

comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a 

data da rescisão.    

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

11.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar com 
a Prefeitura Municipal de Passira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por 
cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

11.1.1. Apresentar documentação falsa; 

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.1.3. Falhar na execução do contrato; 

11.1.4. Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido; 

11.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

11.1.6. Não mantiver a proposta; 

11.1.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

11.1.8. Cometer fraude fiscal; 

11.1.9. Fizer declaração falsa.  

11.2. Para condutas descritas nos subitens 11.1.1, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9 será aplicada 
multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

11.3. O retardamento da execução previsto no subitem 11.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA:  

11.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data 
constante na ordem de fornecimento;  

11.3.2. Deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias seguidos ou 
por 10 (dez) dias intercalados.  

11.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem 
11.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 11.7. 

11.5. A falha na execução do contrato prevista no subitem 11.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se 
enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 11.7 desta cláusula, respeitada a 
graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.  

Tabela 1 
 

GRAU DA 
INFRAÇÃO 

PONTOS DA 
INFRAÇÃO 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 8 
6 10 

  
11.6. O comportamento inidôneo previsto no subitem 11.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA 
executar atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 
8.666/1993.  



 

 
11.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 
estabelecida nas tabelas seguintes:  

Tabela 2 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 0,2% sobre o valor mensal do contrato 
2 0,4% sobre o valor mensal do contrato 
3 0,8% sobre o valor mensal do contrato 
4 1,6% sobre o valor mensal do contrato 
5 3,2% sobre o valor mensal do contrato 
6 4,0% sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 3 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

1 
Executar serviço incompleto, paliativo, provisório como por caráter 
permanente, ou deixar de providenciar recomposição 
complementar. 

2 Por ocorrência 

2 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituir material 
licitado por outro de qualidade inferior. 

2 Por ocorrência 

3 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 
fortuito, os serviços contratados. 

6 
Por dia e 

por tarefa 
designada 

4 
Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do 
objeto do contrato 

5 Por ocorrência 

5 
Recusar a execução de serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 
sem motivo justificado 

5 Por ocorrência 

6 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou que cause 
dano físico, lesão corporal ou consequências letais. 

6 Por ocorrência 

7 
Retirar das dependências da Contratante quaisquer equipamentos 
ou materiais de consumo previstos em contrato, sem autorização 
prévia. 

1 
Por item 

e por ocorrência 

 
PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 
 

8 Manter a documentação de habilitação atualizada 1 
Por item e 

por 
ocorrência 

9 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 
FISCALIZAÇÃO 

1 
Por 

ocorrência 

10 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso de 
seus funcionários 

1 
Por 

ocorrência 

11 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO 

2 
Por 

ocorrência 

12 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 
unidade fiscalizadora, 

3 
Por item e 

por 
ocorrência 

13 
Entregar a garantia contratual nos termos e prazos estipulados, quando 
exigido. 

1 Por dia 

 
11.8. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e 
contratar estabelecida no item 11.1 desta cláusula. 



 

  
11.9. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação 
da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas 
correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;  

11.10. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido Processo Administrativo de Aplicação de Penalidade - 
PAAP, devendo ser observado o disposto no Decreto Estadual nº 42.191/2015;  

11.10. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
ao contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for 
prestada sob a forma de caução em dinheiro;  

11.11. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será 
descontada da garantia contratual eventualmente exigida;  

11.12. Caso a faculdade prevista no item 11.11 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia 
eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos 
devidos ao contratado; 

11.13. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens 11.12 e 11.13 acima, 
o contratado será notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 
recebimento da comunicação oficial; 

 11.14. Decorrido o prazo previsto no item 11.14, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;  

11.15. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da 
multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 
a contar da solicitação da contratante; 

 11.16. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção 
cautelar do valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE 

Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será 

efetuada em extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 

(vinte) dias daquela data, correndo à conta da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA a respectiva despesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa, os 

serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da 

União, Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 

63 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964. 

A Contratada reconhece o direito Prefeitura Municipal de Passira de paralisar a qualquer tempo ou suspender o 

fornecimento, mediante o pagamento único e exclusivo do produto já fornecido. 

A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados Prefeitura Municipal de Passira ou a 

terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o 

município de Passira de todas e quaisquer reclamações pertinentes. 

A contratada deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentada na licitação. 

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do objeto 

contratado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 



 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de PASSIRA - PE, como competente, 

para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito 

legal, na presença das testemunhas que também assinam. 

Passira 20 de Agosto de 2021. 

 
______________________________________________________________________ 

SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE 
-Prefeito- 

-Contratante- 
 
 

___________________________________________________________________________ 
SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI  

Jean Carlos Sestrem  
-Contratada- 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome: _________________________________________________ 
 
CPF:___________________________________________________ 
 
Nome: ________________________________________________ 
 
CPF:____________________________________________________ 
 
 


