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CONTRATO N° 08.0021202I-0ISME 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM 
O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA 
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI, PARA 
O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA: 

O Município de QuirsuiÂ  pessoa jurídica de direito público interno, através da Secretaria de 
Educação, com sede à Rua José de Queiroz Pessoa, N° 1932, Bairro: Centro, inscrito no CNPJ 
sob o n° 23.444.748/0001-23, neste ato representado por sua Ordenadora de Despesas, Sra. 
Venzia Jardim de Queiroz, doravante denominada de CONTRATANTE e, do outro lado a 
empresa 7SERV Gestão de Beneficios EIRELI, estabelecida na Av. I (CJ Jereissati 1) N° 57, 
sala 809 - Jereissati 1 - Mancana&CE, inscrita no CNPJ/MF sob o a°  13.858.769/0001-97, 
neste ato representada pelo Sr. Francisco Eandro de Souza Júnior, portador (a) do CPF no 
917.894.273-04. apenas denominada de CONTRATADA, de acordo com o Processo 
Administrativo de Adesão n°08.002/2021 - ARP, cm conformidade com o que preceitua a Lei 
Federal a° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, sujeitando-se os 
contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir ajustadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 - Processo Administrativo de Adesão n° 08.002/2021 - ARP, cm conformidade com o que 
preceitua a Lei Federal n° 8.666193, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, 
devidamente ratificada pela Secretária da Educação do Município de Quixadá - CE. 

CLAÚSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

2.1 - O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS  COM 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS POR MEIO DE 
CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO (COM CHIP OU MAGNÉTICO) 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ-CE. 

CI.AÚSUIA TERCEIRA - DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

3.1 - O valor global do Contrato é de R$ 853.984,00 (oftocentos e claquenta e três mil, 
novecentos e oitenta e quatro reais), conforme tabela abaixo: 

LICITANTE VENCEDOR/CNPJ: 7SERV DE GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI / CNPJ: 
13.858.769/0001-97 

ITEM 

DESCRIÇÃO ESTIMAD 
O R$ 

TOTAL 
ESTIMADO RS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÂO 

(e,.) 

1 COMBUSTÍVEIS 583.984,00 aS 853.984.00 -8,60% 
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MANUTENÇÃO DE 210.000,00 

VEÍCULOS. 

CLAÚSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. Exigir o cumprimento de todas as obngações assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta. 
4.2. Comunicar, por escrito, a CONTRATADA toda e qualquer irregularidade encontrada na 
execução dos serviços/fornecimentos, fixando prazo para sua correção. 
4.3. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas pela 
CONTRATADA todas as formalidades e exigências do contrato. 
4.4. Aplicar as penalidades previstas no edital da licitação e no contrato, na hipótese da 
CONTRATADA não cumprir com o compromisso assumido, mantidas as situações normais. 
arcando a empresa com quaisquer prejuízos que tal ato acarretar à Administração. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRICAÇÓES DA CONTRATADA 

5.1 - A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito - Administração, para representá-la 
durante a execução do contrato. 
5.2. A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos ou prejuízos causados 
diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
do Contrato. 
5.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesnus condições contratuais os 
acréscimos ou supressões no volume de serviços até o limite de 25% (Vinte e cinco por cento) 
do valor inicial do Contrato. 
SÃ. A CONTRATADA deverá garantir a execução dos serviços/fornecimentos contratados, 
inclusive, aos sábados, domingos, feriados e após o fim do expediente comercial. 
5.5. A CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, ao CONTRATANTE toda e qualquer 
irregularidade verificada na execução do contrato. 
5.6. A CONTRATADA disponibiliiará acesso ao CONTRATANTE, do seu sistema 
infonnatido, o qual possibilitará emissão de relatórios que contenham, no mínimo, as 
seguintes infonnações: extrato analítico/sintético, contendo todos os serviços de manutenções, 
individualmente discriminados por veículo, apresentando data, hora, local, quilometragem atual, 
descrição das peças, componentes, materiais e serviços empregados compatível com os sistemas 
operacionais deste Município: estação de trabalho windows. 
5.7. O Sistema de Gerenciamento Eletrônico das unidades de abastecimento a ser 
disponibilizado pela CONTRATADA deverá possuir, no mínimo, os seguintes requisitos: 
a) Identificação do veículo, do posto, infonnaçAo do volume abastecido, data e hora do 
abastecimento e quilometragem do hodômetro do veículo; 
b) Captura eletrônica com ou sem necessidade de digitação dos dados citados no item anterior, 
e) Disponibilização de relatórios gerenciais pela Internet que identifiquem, inclusive, a média de 
consumo de cada veículo, entre abastecimentos; 
d) Garantia que os veículos cadastrados só sejam abastecidos com o combustível para o qual 
seja autorizado; e 
e) Fornecer cartão de identificação do motorista com sua senha que possibilite, no tempo de 
efetuar a transação de abastecimento, identificar o motorista com seus dados cadastrados no 
sistema da CONTRATADA. 
5.8. A CONTRATADA deverá cumprir os pratos clencados no item 13.1.4 do termo de 
referência 
5.9. A CONTRATADA deverá comprovar, no prazo de até lO (dez dias úteis), contados a partir 
da assinatura do contrato, possuir rede de estabelecimentos credenciados, conforme abaixo: 
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a) Rede Credenciada para abastecimento (Postos de combustíveis): deverá apresentar, no 
mínimo, 01 posto de combustível na sede da cidade de Quixadá, cm um raio máximo de 03 
(três) km da sede Administrativa do município, 01 (um) posto de combustível na capital do 
Estado (Fortaleza-CE) e 01 (um) posto de combustível na cidade de Juazeiro do Norte-Ce e 
manter uma rede de postos de serviço credenciados em todo o Estado, de forma a permitir um 
abastecimento continuado para veículo em viagem no interior do Estado: 
b) Rede Crcdenciada para serviços de manutenção (Oficinas, lojas de pneus, etc): deverá 
apresentar, no mínimo, Ol (uma) oficina/loja de peças e acessórios na sede da cidade de 
Quixadá e 01 (uma) oficina autorizada de fábrica, atinente a cada uma das marcas de veículos 
que se encontrem no prazo de garantia e ainda pelo menos 01 (uma) oficina nas outras 07 (sete) 
mesorregiões do Estado. 
5.10. A CONTRATADA deverá garantir a qualidade dos combustíveis fornecidos pelos 
estabelecimentos credenciados, conforme especificações exigidas pela ANP, durante toda a 
vigência do contrato. 
5.11. A CONTRATADA deverá realizar, conforme demanda da CONTRATANTE: 
a) Cadastro de novos veículos e usuários; 
b) Alteração de registro de servidores e veículos; e 
e) Regularização de transações diversas, necessárias ao bom funcionamento do sistema e do 
contrato. 
5.12. A CONTRATADA deverá atender aos critérios de sustentabilidade estabelecidos pelo art. 
r da Lei 8.666/1993 e pela Lei Estadual n° 16.56112018 nos assuntos peitinentes a finura 
contratação. Além disso, a mesma deverá apresentar em sua rede de credenciados apenas 
estabelecimentos que estejam plenamente adequados à legislação vigente referente à: 

abastecimento de combustíveis e demais assuntos relacionados ao objeto deste processo. 
5.13. A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 
CONTRATANTE, cujas reclamações, se obriga prontamente a atender. 
5.14. A CONTRATADA deverá responder por danos e desaparecimento de bens materiais e 
avarias (equipamentos acessórios), causadas por seus empregados ou prepostos. 
5.15. A CONTRATADA não aplicará materiais/serviços sem prévia autorização da 
CONTRATANTE. 
5.16. A CONTRATADA disponibilizará local adequado para inspeção prévia, se necessária, de 
todas as peças a serem substituidas nos veículos, fornecendo relação e seus respectivos códigos, 
que serão verificados pelo Gestor do contrato especialmente designado pela CONTRATANTE. 
5.17. Para os fornecimentos de peças e produtos relativos a toca de filtros e óleos, para 
substituição nos veículos da CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá garantir que a rede 
credenciada: 
a) Emita a garantia de peças e serviço; 
b) Somente forneça peças, componentes, acessórios e materiais após autorização expressa da 
CONTRATANTE, através do sistema informatizado da CONTRATADA. 
5.18. A CONTRATADA deverá manter, durante o período de execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas originalmente. 
5.19. A CONTRATADA deverá cumprir fielmente as condições constantes do Edital e seus 
Anexos. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO 

6.1 - O objeto deste Termo de Contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses. 

CLAÚSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os bens pelo 
MIJNICIPIO, na proporção da ertega dos bens licitados, segundo as autorizações de 
fornecimento/cidras de conçn expedida de conformidade com as notas fiscais/faturas 
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devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidões Federais. Estaduais 
e Municipais, todas atualizadas, observadas as condições da Proposta. 
7.2. Por ocasião da entrega dos produtos o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) 
vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da 
Secretaria Contratante do município de Quixadá-Ce. 
7.3.0 MUNICÍPIO efetuará o pagamento quinzenalmente em até 15 (quinze) dias corridos após 
apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo gestor do contrato, através de 
crédito em conta corrente mantida pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação 
tratada nos subitens antuiuit.s, observadas as disposições editalicias e deste termo. 
7.3.1. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao 
fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, 
contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
7.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir 
unia única nota fiscal/fatura. 
7.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE às certidões apresentadas, 
para verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

CLAÚSULA OITAVA - DA FONTE DE RECURSOS 

8.1 - As despesas decou.vutca do objeto correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO 
ATIVIDADE: 0801.123610I022.027 - FUNCIONAMENTO DA REDE ESCOLAR DE 
ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDER 
PROJETO ATIVIDADE: 33.9039.00 

ÓRGÃO IS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO 
ATIVIDADE: 0801.1236103012.048 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. 
PROJETO ATIVIDADE: 33.90.39.00 

ógcÃo: OS- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 80.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO 
ATIVIDADE: 0801.1236106032.021 - GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO 
DAS ATIV. DA SECRETAIA DE EDUCAÇÃO. PROJETO ATIVIDADE: 3.3.90.39.00 

CLAÚSULA NONA-DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO 

9.1 - O valor percentual relativo à Taxa de Administração será fixo e irreajustável. 
9.2. Poderá haver reequilibrio económico-financeiro do instrumento contratual a ser firmado, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea económica extraordinária e 
extracontratual, nos termos do artigo 65, inciso li, alínea "d" da Lei ti0  8.666/1993. 
9.3. Nos casos do item anterior, a CONTRATADA deverá demonstrar analiticamente a variação 
dos componentes dos custos do Contrato, devidamente justificada, sendo tal demonstração 
analisada pelo CONTRATANTE para verificação de sua viabilidade e/ou necessidade. 

CLAÚSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÓES CONTRATUAIS 

10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, 
acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratado, até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualio do Contrato, conforme o disposto no § 12  art. 65, da 
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Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

II .1 - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a 
Administração poderá aplicar à Contratada, as seguintes sanções. 

II .1 .1 - Advertência. 

11. 1.2 - Multa: 

a) de 5% (cinco por cento), sobre o valor do Contrato pela inexecução total OU parcial do Objeto 
contratual: 

b) o valor das multas referido neste item será descontado "ex-oflkio" da licitante vencedora, 
mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha 
junto a Prefeitura de Quixadá., independente de notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial. 

11.1.3 - Suspensão temporária de participação cm licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 anos. 

11. 1.4 - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, de 
no mínimo 02(dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a sua reabilitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA RESCISÃO 

12.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, a qualquer tempo, de 
conformidade com os artigos 77, 78 e 79 da Lei Federal n°  8.666193, e suas alterações 
posteriores. 

12.2- A rescisão imediata deste Contrato caberá, além de outras hipóteses legais, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo de outras 
penalidades, se a CONTRATADA: 

- Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação: 

- Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste Instrumento sem prévia 
anuência da CONTRATANTE: 

- Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações deste Contrato: IV - Cometer. 
reiteradamente, faltas na execução do Contrato; 

V - For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique a execução do Contrato. 

12.3- Em caso de rescisão deste Contrato a CONTRATANTE pagará ã CONTRATADA 
somente o valor relativo aos serviços já prestados (visando afastar o enriquecimento ilicito), 
descontadas as multas porventura aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICÕES FINAIS 
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13.1 - Declaranias panes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e 
exclusiva, do acordo entre elas celebrado; 

13.2 - Obrigação da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, cm 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FISCAL DO CONTRATO 

14.1. O Gestor do Contrato, será exercido por servidor designado pela Secretaria contratante, o 
qual deverá exercer cm toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada e 
consolidada 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO 

15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Quixadá, para conhecimento das questões relacionadas 
com o presente Contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos. 

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipiil*das as partes 
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos c 
legais efeitos. 

Quixadá-CF, 30 de dezembro de 2021. 

2Y 

Ve'iIírduii( de Queiroz 	'-" 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS 
Secretaria de F4ucação 	 EIRELI 
CONTRATANTE 	 CNPJ: 13.858.76910001-97 

Francisco Evandro de Souza Júnior 
CPF: 917.894.273-04 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

&etg. £2tw  
NØt 
CPF:  /9$.fl Y602•çy 

2.  f??ck' &' ÇenwAg AO 

  

Nome: 
CPF:  ossjjiflcf 
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