
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B 
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 06.125.389/0001-8 

CONTRATO NR 20190424005 
PROCESSO ADM NR 2019022005-CPL/PMSB/MA 

PM • FOLHA Nº \. \ 9 
PROCESSO fJ.Cd lf C 1 QC 1 
Mffl!IUlll:)t � 
VIHO: _____ ----�� 

CONTRATO DE FORNECIMENTO llUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO 
BERNARDO E A EMPRESA: COMERCIO OE GLP RONE 00 GAS LTOA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO BERNARDO/MA. pessoa 
jurídica de direito público interno. inscrita no CNPJ sob o nº 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 Saúde o Srº. MANOEL OE JESUS SILVA OE SOUSA 
portador do RG: 23302337 e CPF: 426.251.492-72, Residente e domiciliado nesta cidade. doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e. de 
outro lado a firma: COMERCIO OE GLP RDNE 00 GAS LTOA. localizada na Rua Av. Custodio Uma. Nº 45 · Sol Nascente - São Bernardo/MA. inscrita no 
CNPJ: 14.690.227/0002-00. neste ato representada pelo Sr. RONE OE OLIVEIRA COSTA portador da RG NR 2.130.367 SSP/OF. e CPF: 842.253.513-
00. 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 cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

1- DO OBJETO DO CONTRATO
1.1 - O presente contrato tem par base legal o processo MministratiVD nº 2 □1901□02-CPVPMSB/MA. referente ao pregão nº 002/20!9. [liriga-se a
CONlRATAllA a furnecer à CONlRATANTE. os materiais constantes do para fumecirrento de gás g� 13 kg para atendirrentn da secretaria de Saúde para o
município de São Bernardo. objeta do PREGÃO nº 002/2019. do qual a CDNlRATAllA fui vencedora. para contrata durante o exercício de 2□19. conforme anexo 1
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 VIGENCIA 
3.1 - deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregao ng 002/20!9. D presente contrato vigorará da data da 
assinatura até 31 de dezembro de 2□19. podendo ser prorrogado de acordo com a Legislação vigente 

4-DD PREÇO
4.1 - O valor deste contrato e de RS: 18.000.00 (dezoita 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 Indas as despesas e custos. diretos e 
indiretas. como também os lucros da contratada. conforme previsto no edital. 

4.3 - DOS RECURSOS ORÇAMENT
Á

RIOS: 
As despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta s recursos destinados a Secretaria de Saúde do orçamento 

para o exercício de 2 OIS. 

I0.122.0050.2054.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde 
339030 - Material de consumo 

I0.301.0340.1□15.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
339030 - Material de consumo 

I0.301.0340.2072.0000 Manutenção do PAB FIXO 
339030 - Mal!!rial de consumo 

5- DD PRAZO DE EXECUÇÃO E FORMA DE EXECUÇÃO
5.1 - O presenlE contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2□19. contado a partir da assinatura contratual.
O contrata poderá ser all!!rado nos !Ermos do artigo 65 da Lei ng 8.666/93, mediante as devidas justificativas. O contrato poderá ser aditivada
em até 60 meses. par se tratar de um serviço continuado.

6 · DAS CONDIÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO 



PR0cÉss0jlç,-l-

PREFEITURA MUNTCIPAT DE SÃO B flfln&Íiúrq
ESTADO DO MARANHAO

PÍú . FOLHA NO-

VIST0:-----
CNPJ: 06.125.389/0001

| - 0s pagamenbs deüdos a0 conbabdo serào efptlados através de depúsib bancários. com prazos de aE dez dias da data de entreqa da nob
fiscal de realtaçao dos seniços.

2 - Àslatrras, que apresenbÍem iflcorreçies serào dewlúdas à Conbatada e sgu vencimgnh scorrerá em igualpeíodo acima.

6.4 - Â [[NIRÂTÀ0Â lha 'redado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconb da fatura emitida ahavÉs da rede banráriâ 0u com brceims,
permitindo-se. En somenb. cobranqas em caÍhira simples. ou seja. direbmentr para C0llTRÀIANIt.

7 - 0Â IflÂilSÍERElflÂ 00 C0l{nÂm
7.1 - À CII{IRÂIÂ0Á não poderá hansferir o presenb contrah a brceiros, no tdo ou em paÍb, sem 0 expresso c0nsentimento da contratanb.

dado por escrih, sob pena de rescisão do ajusb.

8 - 0AS RSpor§llrUDÂttES
8.1 - A C0llIRÂÍÂ0Â é responsá,/El direb e exclusiyamenb pelo fornecimenb do objeto deste conhah e, conseq0enbmente, responde, civil e

criminalmenh, por hdos os danos e prejuízos que. na erecução dele. wnha. dinb ou indirttamentr, a prÍwcar 0u causar para a [0N'IRÀTÂllT[

ou para bmsims.

8.2 - Á [II{TRÀTÂ0Â É responsá,nl tamhém pela qualidade dos serüços presbdos. não se admitindo. em nenhuma hipúhse, a alegação de que

terceins quaisquer, nnham ints erir na execução dos mesmos.

s - 0â§ pEilmÍlÂÍlEs

9.1 - 0 náo cumprimentn dos serüços ora conbabdos nos prazos debnminados peh [0l,lTRÂiÂl,lTt, impodará na aplicação à C0llTRÂIÀ04 de

mulh diária na ordem de meio pnr cenb sobre o ralor do conbah.

S.2 - À [0liIXÀTÀ0À isualmenb. será aplicada a mulh describ em 9.1. no caso da mesma descumprir qualquer oulra ohrigaçáo a ela imposb n0

presenb ajüsb.

9.3 - Às erenhrais mulbs aplicadas por íurça do disposb no suhibm precedenh. nã0 trrá Earáhr compensaúrio. mas simplesmenb mora$rio

e. porbndo. nã0 eximem a C0i{IRÂIÂ04 da reparação de possÍveis danos, perdas ou prejuiros que 0s seus abs renham a acarmtar. nem

impedem a declaraçãr de rcscisâo d0 pacb em apr"[o.

9.4 - Á inexecução hhl do contrah importará à [INJRATÂ04 a suspensão do dircib de licibr e conbatar com qualquer enb da âdministtçâo

direb ou indireb. conforme pÍsüsb n0 edital. contados da aplicaçâo de hl medida punitva, bem como a mulu de I0% (dez por cenh) sobre o

valor do conbatn.

9.5 - Será pnpiciada defusa à C0NTRAÍÀ[)l, anus da imposição das penalidades elencadas nos sub-ibns pr€cedenbs.

9.6 - 0s valores pertinenEs às mulbs aplicadas, serão desconbdos dos crédibs a que a [0llTRATÂ04 tiver direitl ou cobrados judicialmenh.

9.7 - Requisibdo o pmdulo da empresa 'nncedora. ná0 entregando esb n0 prazo previst0, a critÉrio da administraqão poderá ser,'equisibdo 0

mesmo produh da empmsa wncedora em segundo lugar, sem prejrÍu os das sançÕEs pleüshs nos subibns acima.

l0 - 0Â HSCâllZlSA[ Â prestação d0 serüç0 será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Francisro das [hagas Garces Silva [Pt: [39.219.09317,

na condição de represenbnb da Senrebria da Âdministraçã0, sends ssse da PreÍeitura. a execução dos serüços será de acordo [0m 0 c0nlrat0.

o qual devrrá ateshr os documenbs da despesa. quando comprnvada a fiel e correb presbção dos serüços para fins de pagamenb.

ll - 0Â PUBUC$40 A E0iITRATÂi{E fará púlicar 0 extrato d0 presenh [Enhah, às suas expensas

[ - 0ÂRESC§ÃI

ll.l - A in8xeruçã0 btal 0u parcial desb c0ntrah. além de ocasionar a aplicação das penalidades anbri0rmenh Enunciadas. enseiará bmbém a

sua rescisâ0. desde que ocorram quaisquer dos mntivos enumerados no art 78 da leifederaln! 8.EEE/93 e suas alhraç0es.

ll.2 - A rescisáo do conbatr poderá se dar sob qualquer das Íormas delineadas no art 79 da lei íederal n! 8.EEE/93 e suas alhraçOes.

ll.3 - Se a r'escisão da annca se der por qualquer das causas pÍ?üsbs nos incisos I a Xl, do art 78 da lei federal n0 8.888/3 e suas alErações. a

[0l,lllÁTÂ04 sujeibr-se-á. ainda. a0 pagamentn de multa equivalenE a der por cenb do valor do contratn.

tE - oÂts 0tsPtlsEoEs GEf,AIS

l2.l - Â [[iITRÁIÀ[)A assume intsgral responsabilidade pelos danos que causar à [0NlRÂTÂl{I[ 0u a tlrceims, por si ou seus sucessorEs ,
ÍepÍesenirnbs nEs serúç0s c0flbatad0s. isenbndo esb última de bda e qualquer reclamação que possa surqir em decorrência do mesmo.

12.2 - Áplicam-se a esb contrato as disposiçies da lei lederal nq 8.686/33 e suas albraç0es, que requlamenla as lieitaç0es e contrataç0es

promovidas pela administraçâo pública.

12.3 - A contratanb manbrá duranb â execuçeo d0 presente [ontmb, em compatibilidade com as obrigaç0es assumidas. as [nndiçíes de

habilitasã0 e qualificaçã0 exigidas na [iritaçã0 de acordo com o inrho llll d0 art 55 da bi 8866/93-

/@
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CNPJ: 06.125.389/0001-88

cEs§02eLls.ts-aà-

124 - Â execuçáo do conbat0 ssrá arompanhada e fiscalizada pelo serúdor(a) da Secrebria l.lunicipal de Âdminishação acordn com o art 67

da LEi8E66/33.

B - 0Â mERlXSrÂ
l3.l - Se qualquer das pafts [ontratanhs. em beneíÍcio da outra, permitir. mesmo por omissoes. a inobseryância no bdo ou em parb. de

qualquer dos ihns e condiçies desb [onbat0. hl fab nao poderá liberar. desonerar ou de qualquer fnrma aletar ou prejudicar esses mesmos

ibns e condiç0es. os quais permanecerão inalbrados. como se nenhuma blerância houwsse oconido.

14- 0Âl,il{cüusfit
0 prcsenh cont'atD vincula-se ao ediblde Pregâo 11"012/208e à proposb da [0]ílRÂTll!Â.

E-00mR0
l5.l - Úegem as parts Conbabnbs s torÍ da lomana de São Bernardo. para dirimir hdas e quaisquer controvérsias oriundas desb conhat!.

renunciando expressamenb a qualqüer ouho. por mais priúlegiado que seja. I por assim esbrem jüsbs e Conbahdas. as parbs. por seus

rEpresenbnbs leqais, assinam 0 presefib conlrat! Em três vias de igual bor e íorma, perante as bshmunhas ahairo-assinadas. a fudo

presenEs.
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