
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021 
CONTRATO Nº 045/2021. 

CONTRATO DE FORNECIMENTO INTEGRAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA E A EMPRESA   F. LUCAS W. E SILVA. 

Contrato de Fornecimento Integral que firmam, como CONTRATANTE, Prefeitura Municipal de Passira de Passira, Estado 

de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Maria Pereira da Silva, 87 - Centro – Passira – PE – CEP 

55.650-000, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 11.097.300/0001-57, neste ato representada pelo seu o Sr. SEVERINO 

SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, 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   F LUCAS W. E SILVA-ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.501.731/0001-98, com sede na Rua 7 de Setembro, 02 São 

Francisco, Afogados da Ingazeira/PE, CEP. Nº 56.800-000, neste ato, representado pelo Sr Fábio Lucas Whylace e Silva, 

brasileiro, solteiro, empresário, inscrita no CPF (MF) sob o nº 093.869.104-03, portador da carteira de habilitação nº 

04701014103 Detran-PE, residente e domiciliado na Rua Antônio Rafael de Freitas, 191 casa Centro-Afogados da 

Ingazeira/PE, email: eletroniksboy@gmail.com telefones (87) 3838-2872 (87) 9 9976-3516, nos termos do Processo 

Licitatório realizado sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021, 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHER DESTE MUNICÍPIO DE PASSIRA, Licitação Exclusiva 

para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITÍCAS PÚBLICAS PARA MULHER 

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

2 

Ar condicionado condicionador de 12.000 
elgin split eco inverter 12000 btus frio 
45hvfe12b2ia - 220vcapacidade de 
refrigeração: 12.000btu`sciclo: frio tipo: slit 
hi-wall,voltagem: 220v - 
monofásico,classificação energética: classe 
a,gás ecológico r-410a, serpentina: cobre, 
garantia mínima de 1 ano. 

PHILCO 
12MIL BTUS 2 UND. 

   
1.744,00       3.488,00  

9 

Impresora - multifuncional tanque de tinta 
ecotank wireless impressora, copiadora, 
scanner funções: impressão, cópia, 
digitalização / wi-fi direct, tecnologia de 
impressão: jato de tinta micropiezo de 4 

CANON 
G3111 1 UND. 

   
2.450,00       2.450,00  

mailto:eletroniksboy@gmail.com


 

cores (cmyk),tamanho da gota: 3 picolitros, 
capacidade de entrada do pa pel: 100 folhas 
de papela4, capacidade de saída do papel: 30 
ppm, tipo de scanner: base plana com sensor 
de linhas cis colorido, profundidade máxima 
do scanner: 48-bit interna (24-bit externa), 
resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi, 
resolução i nterpolada: 9600 x 9600 dpi, 
velocidade máxima de escaneamento: 12 
segundos por página em preto e 27 segundos 
por página e m cores (300 dpi), 
características do scanner: digitalização para 
pc, conexões: usb 2.0 de alta velocidade / 
wireless / wi-fi direct. Garantia mínima de 12 
meses. 

17 

Notebook: processador core i5 oitava 
geração  (ou superior), memoria ram 08gb 
ddr4, ssd 240gb, tela 15.6” widescreen 
resolução hd (1366x768) (ou superior), 03 
usbs, entrada de rede rj45, conexão saída 
hdmi, conexão entrada/saída de áudio, 
webcam integrada, alto falantes estéreo, 
bateria de no mínimo 03 células, fonte de 
alimentação bivolt, teclado padrão abnt2, 
touchpad multi-gestual, sistema operacional 
proprietário 64bits versão mais recente. 
Garantia 01 (um) ano 

Notebook  
Vaio FE14 14  

FHD I5  
240GB SSD  

8GB 1 UND. 
   
4.339,00       4.339,00  

20 

Retroprojetor - projetor multimídia, com no 
mínimo 3.300 lumens, com no mínimo 
entrada hdmi e vga, contraste mínimo de 
15.000:1, resolução nativa xga (1024 x 768) 
ou superior, bivolt. Garantia mínima de 12 
meses. 

GOLDENTEC 
GT3500 1 UND. 

   
3.031,00       3.031,00  

22 

Tela projeção com tripé - características 
técnicas mínimas: tela de projeção retrátil 
com tripé, marca tes modelo: ttm180sa ou 
similar de qualidade superior com as 
seguintes características: tamanho: 1,80m x 
1,80m x 3,00m acionamento: manual estojo 
octogonal em aço carbono ou redondo em 
alumínio, pintura eletrostática na cor preta, 
resistente a riscos e corrosões, tecido de 
proteção. Mecanismo de enrolamento 
automático e trava, tripé telescópico com 
ajuste de altura de no mínimo 2,50 m. TESS 1 UND. 

      
860,00           860,00  

23 

Televisor tamanho tela 42 pol, voltagem 
bivolt v, características adicionais smart tv, 
full hd, entradas hdmi/usb, conversor d i, 

TV Britânia 
42 POL 1 UND. 

   
2.600,00       2.600,00  



 

tipo tela led, acessórios controle 
remoto/sleep time/vhf/uhf e tv a cabo. 
Garantia mínima de 12 meses. 

Valor Total dos Itens R$    16.768,00  
 

Parágrafo único – O objeto deste contrato deverá ser fornecido, parceladamente, pela(s) Contratada(s), por sua 

conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo Município de Passira. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

O prazo para o fornecimento do objeto desta licitação será até 10 (dez) dias, contados a partir da data de 

assinatura do contrato, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais normas legais pertinentes. 

  O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato. 

  A Contratada ficará obrigada a trocar que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) a(s) 

especificação(ões) 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(ão) de até 48 (quarenta e oito) horas contado 

do recebimento da solicitação de troca.   

CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

1.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, sob pena da perda 

do direito objeto desta licitação. 

1.2.  A entrega da mercadoria será de forma imediata, ao Município de Passira. 

1.3.  O prazo para do fornecimento do produto será no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ordem de 

fornecimento oriundos do contrato. 

1.4.  A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo o material que apresentar 

validade vencida sem ônus ao contratante. 

1.5.  A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada; 

1.6.  A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do Código de 

Defesa do Consumidor. 

1.7.  As entregas dos produtos, serão de forma integral, de acordo com a solicitação da Secretária solicitante ou demais 

responsável pela secretaria da demandante, por meio de Ordens de Fornecimento, os produtos deverão ser entregues na 

Secretaria da Mulher, localizada na Rua da Matriz, próximo a secretaria de Educação do Município de Passira/PE, no horário 

das 07:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, 

transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento. 

1.8.  O Municipio de Passira reserva-se o direito de recusar o produto que não estiverem de acordo com o solicitado 

e as despesas decorrentes correrão a expensas da proponente vencedora, sendo reiniciada a contagem do prazo para 

pagamento, quando da entrega definitiva. 

1.9. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

1.10.  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do 

Pregão e de contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento 

fiscal para pagamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto do contrato deverá será recebido pelo servidor designado como fiscal do contrato, nos 
seguintes termos: 



 

I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens recebidos com as especificações 
exigidas; 

II - Definitivamente, após a verificação da compatibilidade dos bens com as especificações técnicas e exigências de 
qualidade e quantidade fixadas no Edital e seus anexos, com a consequente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar do recebimento provisório. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Por ocasião da entrega do bem, será formalizada a emissão dos respectivos recibos, em que deverá 
constar data do recebimento provisório ou definitivo, a identificação funcional do servidor responsável e respectiva 
assinatura. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de devolver ou recusar, no todo ou em parte, os bens 
entregues em desacordo com as especificações exigidas, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir, complementar, 
e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da sua notificação formal, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO QUARTO: Será considerada recusa formal se a CONTRATADA não substituir ou reparar o bem após o prazo 
fixado no Parágrafo Terceiro da presente Cláusula Contratual, configurando inexecução total do contrato, passível de 
aplicação da penalidade prevista no Edital. 

GESTOR DO CONTRATO: Luana Gomes de Santana - CPF nº 049.237.414-73.  

FISCAL DO CONTRATO: Juliana Santos de Alencar -  CPF 053.111.264-00. 

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$    

16.768,00   (dezesseis mil setecentos e sessenta e oito reais), de acordo com as quantidades solicitadas pela requisitante. 

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; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva da 

CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualização financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 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 atualização financeira será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos necessários ao atendimento das despesas desta licitação correrão por conta das dotações constantes no 

contrato firmado com base no contrato. 

Projeto atividade: 0824404012.240 MANUTENÇÕA DAS ATIVIDADES DA CASA DA MULHER. 



 

Elemento de Despesa: 33903000 
 
Projeto atividade: 1442204012.243 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DA 
MULHER. 
Elemento de Despesa: 33903000 
 
Projeto atividade: 0412204012.208 GESTÃO TÉCNICA E ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. 
Elemento de Despesa: 44.90.52.00 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 

 As alterações, porventura necessárias ao fiel cumprimento deste contrato, serão efetivadas na forma e condições do 

art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente através de Termo Aditivo, devidamente homologado, que passará 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 o fornecimento 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 - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO 

A execução do presente contrato deverá ser fiscalizada pela CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo, por tal fato, a 
integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na 
execução do objeto contratado.  

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: 



 

a) 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; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1. 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: 

12.1.1. Apresentar documentação falsa; 
 
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 



 

12.1.3. Falhar na execução do contrato; 

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

12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.6. Não mantiver a proposta; 

12.1.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame; 

12.1.8. Cometer fraude fiscal; 

12.1.9. Fizer declaração falsa.  

12.2. Para condutas descritas nos subitens 12.1.1, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, será aplicada multa de no 
máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

12.3. O retardamento da execução previsto no subitem 12.1.2, estará configurado quando  a CONTRATADA:  

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

12.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem 12.1.3, 
o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 12.7. 

 12.5. A falha na execução do contrato prevista no subitem 12.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se 
enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 12.7 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 

  
12.6. O comportamento inidôneo previsto no subitem 12.1.5 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.  

12.7. 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 

 
12.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e contratar 
estabelecida no item 12.1 desta cláusula. 

 12.5. 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;  

12.6. 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;  
 
12.7. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada da 
garantia contratual eventualmente exigida;  

12.8. Caso a faculdade prevista no item 12.9 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; 



 

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

 12.11. Decorrido o prazo previsto no item 12.1.4, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;  

12.12. 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; 

 12.13. 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 do Município 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 da 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 ao Município 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, 26 de Agosto  de  2021. 

 

_____________________________________________________________ 
SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE 

-Prefeito-  
Contratante 

 



 

 
______________________________________________________________ 

F LUCAS W E SILVA-ME  
Fábio Lucas Whylace e Silva  

Contratada 

 

TESTEMUNHAS 

 

CPF nº  

 

CPF nº  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


