
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.125.389/0001-8 

CONTRATO Mi 2Dl904240D4
PROCESSO ADM Mi 2019022004-CPL/PMSB/MA 

CONTRATO OE FORNECIMENTO O.UE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
BERNARDO E A EMPRESA: COMERCIO DE GLP RDNE DO GAS LIDA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
BERNARDO/MA. pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 06.125.389/0001-88. situada à Pça Bernardo Coelho de 
Almeida 863 , - Centro, nesta cidade São Bernardo, Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Secretário e Gestor de Administração o 
Srº RAIMUNDO NONATO CARVALHO. Residente e domiciliado nesta cidade. doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e. de outro lado a 
firma: COMERCIO OE GLP RONE 00 GAS LTOA, localizada na Rua Av. Custodia Uma, Nº 45 - Sal NascenlB - Sa□ Bernardo/MA. inscrita 
na CNPJ: 14.69□.227/0002-00. nesre ato representada pela Sr. RONE OE OLIVEIRA COSTA portador da RG NR 2.130.367 SSP/OF. e 
CPF: 842.253.513-0D. doravante denominada simplesmente CONTRATADA. e perante as testemunhas abaixo nomeadas. firmam o presente 
Contrato, que se regará pela lei nº 8.666/93. e suas alterações. a legislação que rege a espécie. atendidas as clausulas e condições que se 
anunciam a seguir: 

1- DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - O presente contrato tem por base legal o processo Mministrativo nº 2□ 1901□02-CPUPMSB/MA. referenl!! ao pregão nº OO'l/ZOIS. [l,riga-se a
CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE. os materiais constantes do para fornecimento de gas glp 13 kg para atendimento da secretaria de Administração para 
o munic'1io de São Bernardo, objeto do PREGÃO nº OO'l/2□19. do qual a CONTRATADA fui vencedora. para contrato duranl!! o eXErcício de 2D19. conforme
anexo I de acordo as condições apresentadas em sua proposta. os quais são partes integrantes deste instrumento.

2- Os materiais serão entregues de acordo com a solicitação da CONTRATANTE. e de acordo com a necessidade verificada. 

3 - DA vmENCIA 
3.1 - devera ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregão n9 002/2019. O presente contrato vigorara da data da 
assinatura até 31 de dezembro de 2D19. podendo ser prorrogado de acordo com a legislação vigente. 

4- DO PREÇO
4.1 - O valor deste contrato e de RS: 18.000.00 (dezoito mil reais) anual, de acordo com a proposta de preço anexa no processo. 

4.2 - O preço retro referido é final. não se admitindo qualquer acréscimo. estando incluídas no mesmo todas as despesas e custos, diretos e 
indiretos. como também os lucros da contratada. conforme previsto no edital. 

4.3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta s recursos destinados a Secretaria de Administração do 
orçamento para o exercício de 2D19. 

04.122.0050.2Dl2.0000- Manutenção da Secretaria de Administração 
339030 - Material de consumo. 

5- DD PRAZD DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1- O presente contrato tera vigência até 31 de dezembro de 2D19. contado a partir da assinatura contratual.
O contrato podera ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. O contrato podera ser aditivado
em até 60 meses, por se tratar de um serviço continuado.

6 - DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 
1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados através de depósito bancarias, com prazos de até dez dias da data de entrega da nota 
fiscal de realização dos serviços. 
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2 - ÂsÍaturas. que apresenbrem iflcoreções serâo devolvidas à [onbatada e seu vEncimenh ocorrerá em igualperÍodo acima.

6.4 - À C0I{IRATÂ0À fica vedado negociar ou ehbar a cobrança ou o desconb da fatura emiüda através da rede bancária 0u com bmeiros,
permitindo-se, ülo somenh, cobrançes em rarhira simples. ou seja. direbmentr pam C0NTRÂIÀllT[.

7 - 0ÂIRtt{stERÊ}GtA 00 c0ilIRAI[
7.1 - A [0tiTRÀTÀ04 nao poderá bansÍerir o presenb s[nbalo a brceirss. n0 bd0 0u em parb. sem 0 exprusso consenlimento da cgntratanE.

dado por escrib, sob pena de rescisão d0 ajusb.

I - 0Às RESPÍI|SE|U0ÂIIES

8.1 'À [0NTRATÂ0Á é responsável direb e exclusirnmenb pelo fornecimenb do ohjeto desb c0ntrato e. c0nseqúenbmente. responde, riúl e

criminalmenh. por tndos os danos e pnjuízos que. na execução dele. ,nnha. dirsh 0u indiretamentE, a pmyocar 0u causar para a [0NIRÂTA|lÍ[

ou paÍa bmeiros.

8.2 - Á C0t'lTRÂTA[)À é responsár,el tamhém pela qualidade dos serviços presbd0s, não se admitindo. em nenhuma hipóbse, a alaqação de que

tEÍceiros qusisqüeÍ. veÍham iflbrferir na Execuçâo dos mesmos.

s - tlts PEiltu0âllEs
LI - 0 não cumprimenb drs ser$qos ora conbahdos nos prazos debrminados pela ü0l{.IRÂTÁNIL imporbrá na apliraçào à C0I{TRÂTÂ0À de

mulb diária na ordem de meio p0[ cenh sobrs 0 '/alor do contrah.

9.2 - A C0NIRÂTÂ0À, iqualmenh. será aplicada a mulb describ em §.1, no caso da mesma descumprh qualquer outra obrigaqão a ela imposh n0

pmserh aiusb.

S.3 - ls ewnbais mulbs aplicadas por força do disposb no subibm precBdenh, nã0 hrá caráhr compensabrio, mas simplesmenb moraúrio

e. porbndo, não eximem a [0}{TRATA0Â da reparaçãn de possÍnis danos, perdas 0u prejuízos que 0s seus abs vtnham a acarrehr. nem

impedem a declaraçào de Íe$isã0 d0 pacb em epreç0.

9.4 - Â inexecuqâo btal d0 conbab importãrá à [0llTRÁIA!A a suspensão d0 diÍeib dE licibr e contratar com qualquer enb da administ'aqão

direb 0u indimb. conÍlrme pnvisb no edibl, contados da aplicaqão de bl medida puniüva, bem como a mulh de l0% (dez por cenb) sobre o

valor do confah.

9.5 - Será propiciada defesa à [0NTRATÀ0À. anbs da imposição das penalidades elencadas nos sub-ihns precedenhs.

!.8 - 0s valores perlinenbs às mulbs aplicadas, serâo descontados dos crédibs a que a [[l{IXÁTÀ0Á üver direitn ou cobrados judicialmenb.

9.7 - Requisibdo o produtn da empresa nncedora. nã0 entregafld[ esb n0 praz0 preyisb, a criEÍio da adminisbaqã0 podeú ser rcquisihdo o

mesmo prndub da emprcsa vencedora em segundo lugar. sem prejuízns das sanq0es preüstas n0s subibns acima.

l0 - 0A tlSEÀtllltA0 A presbção do serúço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. lzaniel [utjm 8nqéa - 841.870.Ê93-72 . na condiçao de

repnsenbnb da Secrehria da Mminist'açã0, sendo esse da Prehitira. a erecugào dos serüç0s será de acordo com o conhatl.0 qual deverá

ahsbr os documenhs da despesa. quando comprorada a fiel e correta presbçã0 dos serviços para fins de pagamenb.

ll - 0Â PUEUCT§Â0 Â C0llIRÂTÂllIt Íara publicar 0 extrato d0 present [ontrato. às suas erpensas.

fl - 0À RESI§trI

ll.l- À inexecuçào total ou parcial deste conhatr. além de ocasionar a aplicação das penalidades anbriormentD Enun[iadas. ensejará bmhém a

sua rescisã0. desde que ocorram quaisquer dos m0livos Enumsmdos n0 art 78 da hifederal n! 8.668/33 e suas albraçôes.

ll.2 - Â rescisão do conbato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art 79 da lei federal n0 8.666/33 e suas allerações.

ll.3 - Se a rÍscisâo da ar/En[a se der p0r qualqüer das cBUSas preúsbs ros incisos I a Xl. ds art 78 da lei fsdsml ns 8.666/3 e süas alhraçÕes, a

[0i{ffiÀTÂ0Â sujeihrse-É. ainda. ao pagamenb de mulb equivalenb a dez por tenb do valor do conbato.

rE - 0Âs otsP0sE0s EE[Âts

l2.l - Â [IN]RÂIÂ0Â assume iflbqral respnnsabilidade pelos danos que causar à C0 TnÀTÂNIt 0u a hrceims, por si 0u seus sucessorus e

reprEsEnbnhs nos serüços conhatados, isenbndo esb úlüma de bda e qualquer reclamaçâo que possa surgir em decorrência do mesmo.

12.2 - lplicam-se a esb contrato as disposiç0es da lei Íederal n! 8.668/33 e suas albrações. que requlamenh as licibç0es e coflbãtiç0es

promovidas pela administração pública.

12.3 - Á conhatanb manbrá duranh a execução do presentE [0nbab, em compatibilidade c0m as ohrigaqoes assumidas, as condiçoes de

habilihçã0 e qüalificaçã0 exigidas na Licitaçã0 de acordo com o incbo llll do art 55 da LgiSÊ86/93.

124 - Â execuçào d0 conbato será acompanhada e fiscalizada pelo serúdor(a) da Secrebria lilunicipal de Mminishaçã0 acsrdo com o art 87,

da l-ei 8E6E/S3.
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t3 - 0Â I[trRÂ[DtÂ
l3.l - Se qualquer das parbs conbatânbs, em beneÍÍcio da ouba, permiür, mesmo por omissíBs. a inobservância no bdo ou em parh, de

qualquer dos ibns e condigôes desb contrato. hl frh não poderá liberar. desonerar ou de qualquer íorma afutar ou prejudicar esses mesmos

ibns e condiçües, 0s quais permanecerão inalbrados, como se nenhuma bleráncia houvesse ocorrido.

l4- 0ÂvHilwÃ[
0 presenb contrât0 üflcula-se ao edibl de Pregao 11."002208e a pmposu da [0lllRÂTÀlÁ,

E-DOMRO
15.l - Úegem as parbs [ontratanbs o toro da [smarca de 3ão Bernardo, para dirimir todas e quaisquer coflhovémias 0 undas desb contrah.

renunriando Expressamenh a qualquer out'0, por mais priülegiado que seja. I por assim esbrem jusbs e flonhahdas, as parbs, por seus

ruprusentanbs legais, assinam 0 presenb c0nhab em trÊs vias de iqual tzor e íorma, perante as hstemunhas abairo-assinadas, a t:do

, [resenbs

testEmunhas

Sao Bernardo/líÀ 20 de íenreiro de 2013
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c/{.y' d, f(ri.t,,t.p ae,É_

c0rírlicr0 0i GtP R0l,lE 00 6AS r"T0Â

CNPJ: 14.830.227l0002-00

llOt'l[ OI OLIVEIRÂ [OSTA

llG llt{ 2.130.367 SSP/0f

rPL 842.253.5r3-[0
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