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Pelo pnsent instrumento particülar de conbab de um hdo a PREttlTlJRÂ lilJNl0lPÂt [)t SÃ0 BtRl,lÂR00/MÀ pessna

jurÍdica de direih público inEmo, inssrib n0 gNPJ sob o nq 08.125.389/000188. situada à Pça Bernardo [oelho de Àlmeida 863 , - [entro, nesta

cidade Sao Eernardo. [siado do l'laranhã0, abavés da Secretaria de Àssisüncia Social . doravante denominada simplesmenh [0llTRÀTÁ|{T[ e, de

subo lado a fima:C[]'i[fiC10 0E GII R0tlt 00 GÀS [I0[ localtada na Rua Av. [usbdio Lima. l{q 45 - Soll{ascenh - São Eernardo/líÀ insrib no

[tlPJ:14.890.22710002-00. nesb ab represenbda pelo Sr. R0tlt 0t 0LIVEIRA [0SIÀ portador da R6 l{R 2.130.387 SSP/0i, e CPf:842.253.513'

00. doravan& denominada simplesmenE C0llTRATÀ0À e perante as bsbmunhas abaixo nsmeadas, firmam 0 prusenb Ccntrato. que se regará

peh Lei n! 8.886/93. e suas albrações. a legislaqâ0 qüe rege a espêcie. abndidas as cláusulas e condiçies que se anunciam a sequir

t- 00 0BJEm 00 S0HRAIu
Ll - 0 presenb cont"ab bm por base legal o pncesso kminist'atim n! 201901002-[FUPIISB/IíÀ refercnb ao pregão ns 0[n/208. [hriga*e a

801,{lRÂIÂ0Â a funrecer a t0NlRÀTÂIl[. os mabriais consbnhs do para Íomecimenh de gás glp 13 kg para ahndinrenh da secÍrbria de Àsisüncia Sscial

para 0 mmhfb de Sâ0 &rnario. obieb do PR[GÀ0 n! 0t[20H. do qual a [BlilRATÂl]Â Íni remedora. para cmhab dumnb 0 ercrcbio de 208, confsnme

anexo lde acordo as condi!0es apreseúdas em sua proposb. 0s queis sã0 paÉs inbgrantes dEsb inst"ument0.

2- Íh mebriais serfi eú?gws de acodo com a solici@to & [0tllRÂIl]lt, e de aodo com a neffssihde ,/Erificda.

3 - 0A 
',rGÊilClÂ

3.1 - dev:rá ser execuhdo nas condiçoes conshnbs do ÀllEI0 l d0 edibl d0 Pregau 002/2019. 0 presenb contrato vigorará da dab da

assinatra aE Slde derembro de 2019, podendo ser prorrogado de acordo com a l-egislaçào viqente.

4 - 00 PRrl0

4.1 - 0 ralor desb confatn e de Rt:13.500,00 ( feze mil e quinhenbs reais) anual, de acordo com a proposb de preço anexa

n0 pr0cess0.

4.2 - 0 preço rebo relerido é final. não se admitindo qualquer acrÉscimo. esbndo incluÍdas no mesmo bdas as despesas s cushs, diretos e

indirebs. como bmbém os lucros da contratada, coníome previsb n0 edihl.

4 3 - 0Í§ REUS0S m[flEilrÁRros:
Às despesas decontnbs da cont'abçáo da pÍ"senh licihçào c0n€d0 por conta s recursos desünados a Secrebria de ÀssisEncia Social do

orçamenb para o erercÍcio de 201S.

08.122.0050.2073.[000 I'lanubnçào da Serebria de Àssisüncia social

338030 - l,lahrialde consumo

08.2 43.0835.2 0S4.0000 l'(an uhnç ão dos serüços de conüvência e fDrtilecimenh de ünculo-SCIV

339030 - líabrialde consums

5- 00 PRÂZI 0E EXECUçÃ0 E rERrA 0E EICUçII
5.1 - 0 presenb conhab terá úgência aE 3lde deremhro de 2n19. contâdo a partir da assinatrra contratual.

I csnhat0 podsrá ser alterado nos brmos do artiqo Ê5 da l-ei nq 8.666/93, medianle as deüdas justificaüvas. 0 conhato poderá ser aditivado

em aü E0 meses, por se hatar de um serüço conlinuado.

E - 0Âs c0il080§ t 0Â mRIÂ0E pÂEilE[m

l- 0s paqamenbs deüdos aE c0nbabd0 serã0 efEtjad0s através de depósih bancári0s. c0m prazos de aE dez dias da dab de enbeqa da noh
fiscal de realiraçáo dos seniços.

2 - Às faturas, que apresenhrem incorreçõss serao demlvidas à [onlratada e seu ,iEncimenb ocorrerá em igual pe 0d0 acima.
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6.4 - À [0i{]RÂIÁDÂ fica redado negociar ou efubar a cobrança ou o desconb da htrra emiüda ahavÉs da nde bancária ou com Eneiros.

permitindu-se, Eo somenh. cobrangas em carbira simples, ou seja. direbmenh para t0llTRÀTÂl{Tt.

? - 0ÀnÂ[sERÊ]GtÂ00 ctttÍrRrm
?.1 - À [0l,lTRÂTÀ0Á nã0 poderá bansferir o presenb conhato a brceims. n0 bdo 0u em parb, sem 0 expr€sso consenlimento da conbatânb,

dado por escrib. soh pena de rescisâo do ajuste.

8 - 0Âs R§P0l§Â8ttr!À0Es
8.1 - A [II{IRÂIÂ0Á é r€sponsáEl dirub e exclusivamenb pelo íurnecimenh do objetn desb c0ntrat0 e. conseqoenbmente. responde, ciúl e

criminalmenb, por todos 0s danos e prejuÍlos que, na erecução dele. r,enha, dinb ou indiretaments, a pmvocar 0u causar para a [0}{IXÀTÀllTt

ou para hrceiros.

8.2 - Â [0]{IXATA[)Â é responsánl tambÉm pela qualidade dns serüços presbdos, não se admilindo, em nenhuma hipóEse. a alegaçào de que

temeiros qüaisquer. wnham inhrfurir na execução dos mesmos.

I - 0Âs PEt{Âil0ÀDts

3.1 - 0 não cumprimenh dos serviços ora conhabdos nos prazos debrminados pela [0NTRÁIÁNIL importará na aplicaçáo à 00NTRÀTA0Â, de

mulb diária na ordem de meio por cenb sobre o valor do contrab.

9.2 - À [0t{TRATA0l, igualmenh. será aplicada a multa descrih em S.l. no caso da mesma descumprir qualquer ouha obrigaçã0 a ela imposb n0

prÍsEflb ajusb.

9.3 - As erenhrais mulbs aplicadas por força do disposh no subihm precedenb. nã0 brá carátrr compensaúrio. mas simplesmenh moraúrio

e. porbndo, nã0 erimem a C0iITRAIÀ[)À da reparação de possÍveis danos, perdas ou prejuÍzos que 0s seus abs venham a acarmtar. nem

impedem a declaraçào de rescisão do pacb em apreç0.

9.4 - A inexeDüçã0 btâl d0 c0nhât0 imp0rtará à [0NTRÁTÀ0Â a suspensao do direib de licibr e c0ntratar com qüalquer ente da adminishação

direla ou indirela. conforme prevish n0 edital. contados da aplicação de bl medida punitiva, bem como a mulb de l0% (dez por cenb) sobre o

valor do conbah.

9.5 - Será pnpiciada defesa à C0I{TRATÁ0Â, anbs da imposição das penalidades elencadas nos sub-iEns prucedenbs.

9.6 - 0s ralores pertinenEs às mulbs eplicadas, serào descontados dos crédihs a que a C0llIRAÍÂ0Â üver direito ou csbrados judicialmente.

3.7 - Requisibdo o pndutr da empresa vencedora. ná0 snhegando esb n0 praz0 preyisb, a cdtÉrio da adminishação poderá ser nquisibdo o

mesmo produb da empresa vnncedora em segundo luqar, sem prejuízos das sançôes previsbs nos subiEns acima.

l0 -- 0Â tlSCÀtlZ$tr0 À przstação do serüço será acompanhada e Íiscalizada pelo Sr. haniel Cutim floqéa - 841.870.893-72, na condição de

represenbnb da Secrebria da Âdminisbaçã0. sendo esse da Prefeitrra, a execuçã0 dos serúç0s será de acordo com o conhato, o qual de'ará

aEsbr 0s documenbs da despesa, quando comprovada a fiel e correta presbção dos serüços para íins de pagamenb.

ll- 0ÂPUBUC{Â0 Â C0}lIRÂTlü{It larií publicar 0 ertrat! d0 presentr [0ntrat0, às suas expensas.

II . t}À RESE§ÃO

ll.l - A inexecuçáo btal 0u parcial desb conbah. além de ocasionar a aplicação das penalidades anbriormenE enunciadas. ensejaÍá bmbém a

sua rescisao. desde que ocorram quaisquer dos motjvos enumerados no art 78 da lei Í€dnal n! 8.666/33 e suas albraqoes.

ll.2 - A rescisão do conbato poderá se dar sob qualquer das Írrmas delineadas no art 79 da lei federal n0 8.866/93 e suas albraç0es.

ll.3 - Se a rescisáo da a'enca se der por qualquer das cBUsas pr€visbs nos incisns I a Xl, do art 78 da lei federal n! 8.886/3 e suas âlbraqoes. a

[0NTRÁIÂ0À sujeibrse-á, ainda. ao pagamenb de mulh equivalenh a dez por cenb do valor do contrah.

flz - 0Às lllsPostçots GERA|S

l2.l ' A C0IITRATA0A assume inbgral responsahilidade pelos danos que causar à [0llTRAlÂlift 0u a brÍeirÍs, por si 0u seus sr]cessores e

reprssenbntEs Ír0s serviç0s conhatad0s. isenbndo esb úllima de bda e qualquer reclamaçào que p0ssa surgir em decomência do mesmo.

12.2 - folicam-se a esb contrato as disposiçoes da lei federal ns 8.686/93 e suas albmqies, que rtqulamenb as licibçoes e conbataçoes

promoüdas pela administraçâo púhlica.

12.3 - A conhatanh manhrá durante a execuçâo do presente Contratl. em compatibilidade com as sbrigaçoes assumidas, as condiçoes de

habilitçao e qualificaçao exigidas na [icihção de acordo com o incko llll d0 art 55 da lri 866t/93.
I24- Àexecuçao do conbato será acompanhada e Iiscalizada pelo serüdor(a) da Secretaria Municipal de Mminist'açáo acords com o art 87.

da tEi 86EE/S3.
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TIDADE

Vl,cTO:--_-_--_

B - 0ÂmltRÀEtÂ
l3.l - Se qualquer das parEs conbabnbs. em benefÍcio da ouba. permiür. mesmo por omiss0es, a inobservância no bdo ou em parb. de

qualquer dos ibns e condi[0es desb conbah. bl Íato nào poderá liberar. desonerar ou de qualquer furma afutar ou prejudicar esses mesmos

ihns e codições.0s quais pErmane[erão inalbrados, como se nenhuma hlerância houwsse ocorrido.

14- 0Avr|rur.r§ftr
0 presenh conbah vincula-se ao edihl de Prrgão 11."0[2/20Ée à propost da C0lÍlRATlllÀ

t5 - 00 t0R0
l5.l - flegem as partss [ontratants o Foro da flomarca de Sâo Eernardo. para dirimir todas e quaisquer conirovÉrsias oriundas desh conhah,

renunciando Expr€ssamenb a qualquer out'o, por mais priúlegiado que seja. I por assim esbmm iuslas e [onhabdas. as parbs. por seus

represenbnbs legais. assiram 0 prussnb cofltrah em três vias de igual bor e íorma. perantr as hstrmunhas ahaixo-assinadas. a tudo

prEsenbs
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[0l,1i[[t0 0t GtP R0Nt 00 GÂs tT0Â

El'lPi: 14.680.227l0002-00
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