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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERiI
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CNPI: 06.125.389/0001-88

MINIS 12006 - MA
PREGAO PRESENCIAL N'. 036t2019
Contrato n' 202(X)12(X)10 CPL- PMSB/MA

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: AUTO POSTO ESA LTDA.ME

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO, pessoa Jurídica de Dircito público Intemo.
inscrita no CNPJ n'06.125"38q&m1{8, com sede na Pça Bernardo Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO
BERNARDO - MA, doravante denominadâ CONTRAIAIITE, neste ato, representâda pelo Sr. MANOET DE

JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG: 23302337 e CpF: 426.25L.492-72, SecÍetário Municipal rle
AdmiÍistraçâo, residente e domiciliado na cidade de São BernardoÀ{A, no uso de suas atribuições legais que
lhe confere poderes para celebrar com a empresa: AUTO POSTO ESA LmA - ME, inscÍita no CNpJ n .

17.320.927/000141. sediada na Rdo. Ma - 034, Km 01, n'200, Abreu -São Bernardo - MA. Repres€ntada
pelo Seúor: Edilson Soares, RG: 1206702 SSP/PI, CPF n". 354.'161.413-gl,residente e domiciliado na
cidâde de São Bemado/lvÍA doravante denomimda CONTRATN)À têm entÍe si justo e pach.lâdo, nos
teÍmos corúidos na proposta objeto do PP rf 036/2019. e PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 20t9t2OO6
, que se regerá pela Lei n." 8.666193, mediante as cláusulâs e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMf,,IRA - DO OBJETO O presenre CONTRATO rem por bas€ legat o PROCESSO
ADMINISTRATM N" 201912006 - CPL-PMSB, tendo por objeto aqúsição de combustíveis ( gasolina,
óleo dieset comum, óleo üesel Sl0 e óleos lubriÍicantes). Integram o pres€nte contrato. irdependerternente de
[anscriçâo, o edital seus anexos e a Proposta da Contràtada. Conforme preceituar o anigo 55 inciso XI de
vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu ao convite e a proposta do licitânte
vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDÀ - Do vALoR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$: 1.271.243.50 (um milhão drzentos e setentr e um
mil duzentos e ouârentâ e três rcais e cinquentâ centavos), que inclú os tributos, encaÍgos, frete ou despesas de
qualquer natuÍeza que incidam sobre o objeto do contrato.

PRODUTOS T'ND QID VLR
T]NIT

VÁLOR TOTAI,

Gasolina Comum ütro l10.OOO,OO 4,9r

Óleo Diesel sro útl.o lOO.OOO,OO 4,1o 41O.OOO,OO

Litro 4,o5
Fluido fi,eio Dot 4 - embalagem
Sooml Frasco 5o 2o,5o

1.O25,OO

óleo 4o - Balde zo litros Balde ós 359,90 23.3q3.5()
óleo r5w4o (ÂPI cH4) - Balde Po
litros Balde 65 395,oo 26,676.oo
óleo lubrificante HD4o - Balde zo
litro6 Bâlde 5o 358,oo 17.qOO,OO
Óleo 9o para hansmissão - Balde zo
litro6 Ralde 358,oo 7.1óo,oo
Óleo 68 Bâlde 20 litros Balde 5o 355,oo 17.750\oo

Ôleo 90 cI6 - Balde ao litr.os Balde 1() 375,50 3.755.OO
Óleo lubriÍicânte motor Diesel Top
TiIrbo Litro r50 24'9o

Tambor de Graxa zokg Chassi z Bâlde 5o 365,oo 18.2so.oo
L.271.243,5o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BE
ESTADO DO MARAilHÃO

CÍ{Pl: 06.125.389/0001-88

CLÁUSULA Tf,RCEIRA . Dos RECURS0S FINANCf,IRoS
DOS TERMOS DE ITEFEIÚNCIA: As despesas decorrentes da contrâtação dâ Fesente licitação conerão por

conta de Recursos:

04.I22.OO5O 20I2.OOOO - MANUTENÇÃO DA SECRETAruA DE ADMINISTRAÇÂO E FINANÇAS
339030 - Material de Consumo
04.122.0050.2021.0000 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRU"IURA E SERVIÇOS URBANOS
339030 - I!Íâterial de Consumo

CLÁSTILA QUARTA - DoS ACRÉSIMoS E SIIPRESSÓES
A CONTRATADA fica obrieada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem necessários no fomecimento dos materiais. objeto deste contrato, ate 25oÁ (virúe e cinco) por cenlo do
valor inicial atualizado do contrato, em observância ao ârt. 65 § l'da Lei 8.666/93.

CLÁI]SULA QUINTA . DO PRAzo DE VIGTNCTA
O pÍesente contrato enúará em úgor na dâta de sua assinah.ra e furdar-se-á no üa 3111212020, podendo ser
prorÍogado, apos Ínanifestaçâo das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme aíigo 57, inciso l, da
Lei n' 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA sExIA - DA F'ISCALIZAÇÂ0
A fiscalização do Conaato seú efetuâda por s€rvidor designado prela Secretaria de administração: Sr. Izaniel
Cutrim Bogea que poderá a qualquer tempo, determinff o que for necesúrio à regularização da falta do
fomecimento observando, bem como propor a aplicação dâs penalidades preüstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMÂ. DO PAGAMENT0
O pagamenlo será efetuâdo após apresentação dâ Nota fiscal correspondente aos produtos adqúridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo SetoÍ Competente e será efetivado no prazo de até 30 (tdnla) dias
contados da datâ do ateslo.

CLÁUSULA NoNA - DAS oBRIGACÔES DA CONTRÀTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompad)ff e fiscalizar a execução do contrato:
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PARIGRAI'O PRIMEIRO - Os pagamentos, serão cÍeditâdos em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRATADA do Banco BB, Agência 2E26{ Conta corrente
20.721-7 , waavez saüsfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PAR.IIGRAFO SI,GUNDO - Qualquer erlo ou omissão ocorrida na documentação fiscal seni motivo de

correção por paÍe dâ CONTRATADA e harerá, em decorrência suspensão do prazo de pagamento ate que o
problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRArO TERCETRO - A cada pagamento ÍeÂllzÀdo, a CONTRATADA deverá comprovar suâ

regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
compÍovação sení feita mediante âpresentação de Certidâo negaüva de debito - CND. Bem como. manler
conforme aÍigo 55 inciso ) I da obrigação da contràtadâ de mâÍter, durante todâ execuçâo do contrato, em
compatibilidade com as obriga@s por etes assumidas, todâs as condições de habititação e qualificação eügidas
na licitâção.

PARrí.GRAI'O OUARTO - A CONTRATANTE não pagní juros de mora por atraso no pagamento. cobrado
através de documentos não lxlbil, total ou pâÍciâlmeÍúe, bem como por motivo de pendência ou descumprimento
de condiçôes contrárias.

CLÁUSULA OITAVA. DO REAJUSTE
O valor do presente Conúato so poderá ser Íeajustado durante o prazo de sua vigência- se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.
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RNARDOPREFETTURA MUI{ICTPAL DE SÃO BE
ESTADO DO MARAilHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

b) Designar um servidor da Sec'retaria Municipal de Administração que seú responsável
pelo acompanhamenlo e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado. compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado de conservaçâo e validade dos produtos, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas a execuçâo do conüato determinando o que for necesúrio a
Íegularização das faltas ou defeitos observados:
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Maximo de presteza, mediante solicitação escrita dâ
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os câsos
omissos:
d) As decisões e proüdencias que ultrapssarem as competências, do representante deveÍão
ser solicitadâs, a seus superiores em tempo luábil para adoção das medidas convenientes:
e) Receber o objeto do contÍato na forma do aí. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA. DAs oBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA
O pres€nte Contrato não podeú s€r objeto de cessão ou tranfeÍência, no todo ou em poÍte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) EntregâÍ os serviços objeto deste conÍalo mediante emisão de Nota de Empeúo ou
Ordem de Serviços e cronogr:rma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administraçâo, em eírita observância a sua proposta e ao Atrexo Vl, observando a qualidade.

c) Manter pÍeposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestaçâo do
serviço pam represenáJo na execução do contÍato e presta esclarecimentos necessários ao
servidor designâdo parâ acompaúar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a SecÍelâria
Municipal dc Administraçâo, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administraüvo, compreenüdo entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administràtivo parâ tratar sobÍe o contràto e serviços, de segunda a sexta-
feira:
e) Cumpú fielmente o estâbelecido nas clausulas e condições do pÍes€nte contrato e de seus

documcntos intcgrantcs, com obscryância dos rcquisitos, bcm como rla tcgislação cm vigor
para perfeita execução do contrato;
f) Arcar com todâs as desp€sas, exigidas por lei, Íelativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos trabalhistas, pÍevidenciários, e comerciais resultantes da execuçâo do contrato e

outros corÍespondentes ;

g) Rcspondcr pclos danos causados dirctamcntc a administrâçâo ou a tcrcciÍos, dccorcntcs dc
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade

em face da fiscalização ou acompanhamenlo efetudo pela Secretaria Muicipal de
Administração;
h) Reparar, oorrigir ou substituir, âs srÍN expen$s, no total ou em parte. o objeto deste

contmto em que se verificarem vícios, defeitos ou incoreções resultantes da execuçâo.

CLÁSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES
O descumprimenlo, totâl ou parcial, por paÍe da CONTI{ATADA, de qualquer das obrigaçôes ora estabelecidas.

sujeitaá a CONTRATADA as san@s previstas na Lei Federàl no 8.ó66193, aplicutdo nos aÍigos 8l a 88.

PAR/IGRAFO PRIMERO - O atraso injusúficâdo no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitani a

CONTRATADA. à multa de morâ correspondente a 0,370 (três centésimos por cento) ao dia- sobre o valor do

fomecimento, âté o limite de l0% (dez por cento).

PARIGRAFO SEGUNTTO - Além da multa indicada rrc panigrafo anterior, a CONTRATANTE
garantida a prwia defesa, apticaÍ à CONTRATADA. na hipotese de inexecução total ou parcial do Contrato.'as
scguintes sarções:

â) Advertência;
b) Multa de 10 oÁ (dez por cento) sobre o vâlor do Contràto,
c) Suspensilo temporária de participação em ücitâção e impedimento de contrâtaÍ com â

administraçâo, por prazo não superior a 02 (dois) anosi
d) Declaração de inidoneidade pâra licitar ou contrâtaÍ com a Administração Pública
enquanto perdurarem os moüvos determinantes da puniçâo.
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e) As sanções previstas nas alíneas "a', "c" e "d" podendo ser aplicadas conjrmtamentc
com a pÍeústa na alíneâ "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feira comunicação escrita à
CONTRATADA e publicada no jomal Oficial do Eíado ou DOU, constando o fimdamento tegal. excluídas os
casos de aplicação das p€nalidades de advertências e múta de mora.

CLÁSULA DÉCIuA SEGUNDA - DA REsCIsÃo
A inexecução total ou paÍcial deste contmto enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
pÍevistas em lei.
Constituem motivos pâm a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuâis, espe.ificações, projetos ou pràzos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, esf,ecificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a compÍovar a
impossibilidade da conclusão da obra. do sewiço ou do fornecimento. nos pÍazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisâÉo do fomecimento, sem justa causa e préúa comunicaçâo à
CONTRATANTEI
Í) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outreÍrL a sessão ou tÍ?$ferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
inco4nraçâo úo admitidâs no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissâo
dcsignada para acompanlmr c fiscalizar a sua cxccução, assim como as Sccrctaria
Municipal de Secretana Municipal de Administraqàol
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forÍna do § l" do aÍt
67 desta Lei Federal n" 8.6ó6193;
i) - â decretâção ou â instâurâção de insolvência civil,
j) - a dissoluçâo da socicdadc ou o falccimcnto da CONTRATADAT
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrulura dâ CONTRATADA,
que pÍejudique a execução do contÍato,
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, ju$ificadas e

determiÍadâs pela nuixima autoridade da esfera adminis-traúva a que eslá subordinado a

CONTRATANTE c cxaradâs no proccsso administràtiyo a quc sc rcfcrc o contráol
m) - a supressâo, poÍ paíe dâ CONTRATANTE, compras, acarÍetando modiÍicação do

valoÍ inicial do contÍato alem do limile permitido no § l" do art. 65 desa lei;
n) - a susp€nsão de sua execução, pnr ordem escrita da CONTRATANTE, [nr prazo

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidâde pública. grave

pertubaçâo da ordem interra ou guerra, ou aindâ poÍ repetidâs suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizâções pelas sucessivas e contratralmente imprevistas

desmobilizações e mobilizações e oulras pÍevistas, assegurado a CONTRATADA, nesses

casos, o direito de optff pela suspensão do cumprimento dâs obrigações assumidas ate

que seja normatizada a situaçâo;
o) - o atraso superior a 90 (noventâ) dias dos pagamentos deYidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública. grave
perhnbação dâ ordem internâ ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensâo do cumprimenlo de suas obrigações até que seja norÍnalizada a situaçâo: I

PARÁGBÀFO PRIMEIRO - Os casos,de rescisão conüztual serão fomlalmente motivados nos autos do

processo, assegunmdo o contràditório e a ampta defesa.

PAIII(GRAFo SEGUNDO - A rescisâo desle Contrato podenâ ser
a) determinada poÍ ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta clíusula:
b) amigável, por âcordo entre as paíes, Íeduzidâs a termo no processo dâ licitaçâo. desde
que haja conveniência para a CONTRATANTE;
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PREFEÍTURA MUNICIPAL DE SAO BE
ESTADO DO MARAilHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

iudicialmente. nos tcnnos da legislaÇâo

CLÁSULA DÉ,CIMA TERCEIRA - Do RI,CEBIMI,NTo DoS PRoDUToS
Os serviços deverão ser entregues coúorme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentáÍias, paÍe
integrante deste.

PARTIGRÂFO PRIMEIRO - O objeto do cortrato será recebido conforme Cláusúa Décima sendo que os

serviços que não saüsfizerem as condiçÕes citadas na pÍopostâ e no edital serâo recusados e colocados a

disposiçâo da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentm do pÍazo estabelecidos entre as partes;

PABTIGRAFO SEGUNDO - A crirerio da hefeitüÍa Muricipal de SÀO BERNARDO poderá ser mncedido
noyo pÍazo para recebimento dos sewiços rejeitado. Ocorrendo a rejeiçâo pla 2 vez, o conúalo poderá ser
rescindido. A CONTRATADA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias corridos.
sob o risco de incidi nas pernlidades previstâs no Art 87 da L€i ro 8.666/93i

CLÁSULA DÉCtruA QUINTA - DAS ALTERAÇÔf,S
Este conlràto podeú ser alterado. com as devidas justificativas, no caso previsto no aÍt. da Lei n'8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DÀ PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contrdos dâ sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a pubticaçâo
em resumo, do pÍesente Contràto.

CLÁUSULA SÉTtrvIA - DO TORO
O foro da Comarca dc SÂO BEPNARDO no Estado do lvfuranlão. scrá o compctcntc lnra dirimú dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estrÍem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o pÍesente instn]menlo
lavrado em 3 (tÍês) üas de igual teor e foÍm4 assinado pela paÍtes e testemuúus abaixo.

SÃO BEPNAPDO(\44), 20 DE JANEIRO DE 2O2O

J d"-.----.
REFE RA MTI CIPAI DE O BERNARDO

Mâno€l de Jesus Silva de Sousa

Secretário de Aünini stração
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