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PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEIITRO - SÃO BERNARDO/MA
Ct{PJr 06.125.389/OO01-88

PREGÁO PRESENCI-AL - SRP N'. OO3/2020
CONTRATO N" 2O2OO21OO1I CPL PMSB/MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 2O2OOI OO7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N', OIII2O2O

CONTRATO QUE ENTRD SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDOAIA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: W DOS SANTOS COSTA . FB
DISTRIBUIDORA,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARIX), Pessoa JuTidica de DiTeito
hiblico Interno, inscrita no CNPJ n' 06.125.389/0001-88 , mm sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863

- Centro, SÃO BERNARDO - MA. doravante denominada CONTRATANTE, doÍavante denominada
CONTRATANTE, neste ato, repÍesentado : MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG: 2330237- SSP/PA
CPF: 426.251.492-7 2 residente e domiciliada na cidade de São BemardoÀ4A, no uso de suas atribuições legais
que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: W DOS SANTOS COSTA - FB DISTRIBUIDORA
localizzda na Vila Neto Carvalho S/l.I - Centro - Magalhães de Almeida.&,ÍA, inscrita no CNPJ:
32.551.182/0001-85, nesle ato representada pelo Sr. FRANK DOS SANTOS COSTA portador da RG NR RG:
032787212007-5 SSPÀ44 e CPF: 601.E18.613ó4, residente e domiciliado na cidade de Teresina./Pl,
doravante denominada CONTRATADA, têm entre sijusto e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto
do PP n" 003i2020, e PROCESSO ADMINISTRATM N' 202001007 e da ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS NR: 011/2020 que se regerá pela Lei n." E.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N" 202001007 - CPL-PMSB, tendo por objeto fornecimento de G's GLP e Agua
Mineral, Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a PÍoposta
da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a
dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLíUSULA SEGUNDA - Do vALoR
O Valor global pelo objeto contratual é de R§: 19.150.00 ( dezenove mil cento e cinquenta reais), que inclui
os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - DoS Rf,CURSoS FINANCETR0S
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas deconentes da contratação da presente

licitação corÍerão por conta de Recursos:

08.122.0050.2073.0000 - MANUTENÇÁO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCTAL
339030 - OOO - MATERIAL DE CONSUMO
08.243.0835 2094.0000 - MANUTENÇÀO SERV. DE CONVM FORTAL. DE VINCLTLO-SCFV
339030 . OOO - MATERIAL DE CONSLIMO

NR DESCRIÇAO UND QTD vlr unt vlr total

1 Galão Galão de 20 litro 1000 6,00 6.000,00
., garrafas Fardo 12 und 200 10.00 2.000.00

3 copos Caixa 48 unidades 100
,)1 <fi 2.r 50,00

1 l3 kg t00 90,00 9.000,00

19.150,00

GAS GLP
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08.244.0834.2098.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSTST SOCIAL-CREAS
339030 - OOO - MATERIAI DE CONSI]MO
0E. r22.0834 20e3.OOOO - 49MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÃ

CLÁSULA QUARTÀ - DOS ACRÉSIMoS f, SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessá,rios no fomecimenlo dos materiais, objao deste mntrato, ate 25oZ (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. ó5 § l'da Lei 8.666/93.

CLÁUSTILA QUINTA . Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O presente contÍato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3lll2/2020, podendo ser
prorrogado, após manifestação das paÍes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I,
da Lei n" 8.66ô/93. e suas altenções.

CIáUSULA SEXTÀ - DA T,ISCALAZAÇÃo
A fiscalização do ContÍato será efetuada por servidor designado pela SECRETARIA DE ASSTSTÊNCIA
SOCIAL o Sr. Izaniel Cutrim Bogea que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à
regularização da falta do fornecimento observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstas
deste instrumento

CLÁUSULA SÉTIMA - Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado aEós apresentação da Nota Íiscal correspondente aos produtos adquiridosjá a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de aJé 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADd mediante
transfeÍência bancaria em conta corrente da CONTRATADA, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas
neste Contrato.

PARIIGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão omrrida na documentação fiscal será motivo de

correção poÍ parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento ate que o
problema seja defi nitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XUI da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

PARAGR{FO OUARTO - A CONTRÁTANTE não pagarájuros de mora por atÍaso no pagamento, cobrado
atraves de documentos não hábil, total ou parcialmeltg bem como poÍ motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias.

CLÁUSULA OITAVÀ - DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato sô poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houvel aumento
autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NoNA - DAS oBRIGACÔES DA CoNTBA'IANIE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execrrção do contrato;
b) Designar um servidor da Secraaria Municipal de Assistência Social que será
responúvel pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presenle contÍato.
Ao servidor designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade,
inviolabilidade das embatagens, estado de coNervaçâo e validade dos pÍodutos, anotando em
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registro próprio todas as ocorrências relacionadas a execuÉo do mnúato determinando o
que for neressário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e mm o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os
casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do r€pÍesentante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo tr.íbil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do mntrato na forma do art. 73, inciso Il, alineas a e b da Lei 8.666/93.

CLíUSULA DÉCD{A. DAs oBRIGACÕES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferênciq no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

â) Entregar os serviços ob.ieto deste contÍato mediante emissão de Nota de Empeúo ou
Ordem de Serviços e cronogÍama de entrega fomecido pela SecÍetaria Municipal de
Àssistência Social, em estrita observância a sua pÍoposta e ao Anexo VI, observando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administraçâo Municipal na localidade da prestação do
serviço para representá-lo na execução do contrato e prestâÍ esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horá,rio do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo paÍa tÍatar sobre o contralo e serviços, de segunda a

sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus

documentos ifltegrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor
para perfeita execução do contralo,
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do c.ontrato

e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a adminisÍação ou a terceiÍos, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fiscalização ou ammpanhamento efetuado pela Secraaria
Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em pal1e, o objeto deste

contÍato em que s€ verificarem vícios, defeilos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRn,TEIRA . DAS PENALIDADES
O descumprimenlo, total ou parcial, por parte da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na tei Federal n" 8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto de$e Contrato sujeitará a

CONTRATADA à multa de mora correspondente a 0,3% (três c€ntesimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PARÁGRAFO Sf,GUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anteÍior, a CONTRATANTE poderá,
gaÍantida a previa deês4 aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato,
as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de l0 7o (dez poÍ cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍataÍ com
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaraçlo de inidoneidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
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e) As sanções pÍevistas nas alineas "a". "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade seÍá feira comunicação escrita à
CONTRATADA e publicada no dirírio oficial do municipio, constando o fundamento legal, excluidas os casos
de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCIvIÂ SEGUNDA. DA RESCISÃo
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conse{úências contratuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contÍatuais, especificações, projetos e
prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra" serviço ou fornecimento,
e) - a paralisação do fornecimento, s€m justa causa e prévia comunicação à

CONTRATANTE;
0 - a subcontratação total ou parcial do seu objao, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contÍalo;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Administraçào;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçâo, anotadas na forma do § 10 do
art. 67 desta Lei Federal n" 8.666/93;
i) - a decÍetação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADÀ que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máíma autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato,
m) - a supressão, por paÍte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do
valor inicial do contrato além do limite permitido no § l" do an. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por pÍazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
peÍurbação da ordem interna ou gueÍra" ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras preyistas, assegurado a CONTRATADÀ
nesses casos, o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecimentosjá Íecebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
pertubação da ordem intema ou guen4 assegurado a CONTRATADA o direito de

optar pela suspenseo do cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a

situação;

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão desre ContÍaro poderá ser:
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a) daerminada por ato unilateÍal e escrito da Administração nos casos enumerados nas
alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entÍe as paÍes, reduzidas a termo no proc€sso da licitaçào,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente. nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCTMA TERCEIRA - DO RECEBIMf,NTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues confoÍme CÍonograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PARr(GRAFO PRIMEIRO - O objero do mntrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os

serviços que não satisfizerem as condições ciladas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposiçâo da CONTRÁTADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PÀRÁGRAFO SEGUNDO - A ffitério da Prefeitura Municipal de SÃO BEIiNARDO poderá ser concedido
novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. OcorÍendo a rejeição pela ?! vez, o contrato podeÍá ser

rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos,
sob o risco de incidir nas penalidades previstâs no AÉ. t7 dâ L€i no E.666/93;

CúSULA DÉCn,IA QUTNTA . DAS ALTERAÇOES
Este c.ntrato podeÍá ser alterado, mm as devidas justificativas, no caso previsto no aÍt. da I-ei n" 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA S TA . DA PUBLICACÁO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura. a CONTRATANTE providenciará a publicação

em Íesumo, do presente Contralo.

CLÁUSULA SÉTTMA. Do FORo
O foro da Comarca de SÂO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para diÍimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato.

E por estaÍem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento

lawado em 3 (três) üas de igual teor e form4 assinado pela partes e teslemunhas abaixo.

São Bemardo-MÀ 10 de fevereiro de 2020

4-_
A

RG 30237- SSPiPA
cPF . 426.251.492-72
Secretário de Administração

MAN A DE SOUS
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A - FB DISTRIBTJIDORA

CNPJ: 32.551.182/0001-85
FRANK DOS SANTOS COSTA
RG 032787212007 -5 SSP,^44
CPF: 601.818.613-64
CONTRATADA
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