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PR E AI) T N". 2019I2006 _ CPL/PMSB-MA
PREGAO PRI,SENCIAL N" 036/2019
Contrâto n" 2O2OOL2OOL2 CPL- PMSB/MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ(} tif,RNARDO, Pessoa Jurídica de Direito Público Intemo.
inscrita no CNPJ n' 06.125.38910001{8 . con. sede na PÇa Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro. SÃO
BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada p€lo Sr. HAROLDO
AIRES CASTRO, RG: 026456,162003-3 GEJU-il'!.1{A CPF: 617.168.803-78 , Secrettuio Municipal de
Saúde, residente e domiciliado na cidade Ce Sâo llu,. rardo.MA, no uso de suas atribuições legais que the
confere poderes para celebrar com a empiesâ: ÀtlTt) POSTO ESA LTDA - ME, inscritâ no CNPJ n'.
l'7.320.92'71000l-01, sediada na Rdo. Ma - 0i.1 I..1 (.1, n" 200, Abreu -São Bemardo - MA. Representâdâ
pelo Senhor: Edilson Soares, RG: 1206702 SSP/PI, CPF n". 354.761.413-91,residente e domiciliado na
cidade de São Bemardo,^ÁA. dorâvarte dr'.rlrrrr,raclil CONTRATADA, Iêm entre si justo e pactuâdo, nos
termos contidos na pÍoposta objelo do i't' r"' oilti/2019, e PROCESSO ADMINISTRATM N".
201912006, que se regerá pela Lei n." E.666/91 rnr:dianle as cláustrlas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO C prr s,irl( CONTRAIO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N'?g!g!2!!q!L - CPL-PMSF. lcr,:lo por objeto âquisiçâo de mmbusüveis ( gasolim.
óleo diesel comum, óleo diesel S10 e óleos lubrificar:cs). InÍegram o presente contrato. independentemente d€

Íanscrição, o editâl seus anexos e â PÍoposta da í,'.ntratadâ. Conforme preceituar o aÍigo 55 inciso XI de
vinculação ao edital de licilação ou termo qu. A ''isrcir:ol ou ineúgl1 ao convile e a proposta do licitrnt€
vencedor.

CLÁUSULA SEGUNITA - DO VALOR
O Valor globâl pela aquisição do objeto contratrul c lc lci: 6e0.147.50 (s€iscentos e noventa mil cento e ouaÍenta
e s€te reais e cinquenta centa'/os), qüe inctui cs fiib itos rncargos, frete ou despesas de qualquer natuÍezâ que

incidam sobre o objeto do contrato.

PRODUTOS VALOR TOTAI,

Gâsollna (hmum l-itrc 70.000.m J,9l 3{3.7m.00
Oleo Di$€l Sl0 Litro i s0.00o,00

I itro I :10.000.fi)
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Otco Dlcs€l §sfi) 4,05 12t.5m,00
Flutdo Íreto Dot 4 eurl»hgenr
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20,50
615,00

Ol€o 15w.10 (API CH{) - Balde 20
ütros

Brtde | 2o,oo

Bâld( 20,00

395,00
7.900,{xl

Óeo hb ftcÀnte HI)'Ío B.lde 20
üfto!

f5ti,0o
7.160.00

óteo lubflÍlcant€ moror Dle!€l Top
Türbo

21,9t)
622,50

T.mbor dê Crâxn 20kg Chassi 2 365,00 f,.650.00
690.1{7.50

t'liD QTD

25.00

10.00t' .l,l

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS i..INA]§CEIBOS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentcs da contatação da presente licitação conerâo por

conta de RecuÍsos:

10.122.0050.2054.0000 - MANUTENÇÃO 'rA SEC. IrE SAÚDE

1

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERiIAH,DO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPI: 05. 125.389/000 1-88

(.O\ I'RATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LAD(), A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO
BERi{ARDONVIA E DO OUTRO LADO A EMPRESA:
AI''i O POSTO ESA LTDA-ME

vI-R UNIT

1,t"..

Bu



í)liúcÊ$üü

r;iir'-LL5_
)oo

RNARDO
'-,;,1;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTÂDO DO MARÂNHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001€8

339030 - Material de Consumo
10.301.0340. t015.0000- MANUTENÇÂo oo rwoo vru.ucrpAl- DE SAÚDE
339030 - Matcrial dc Consumo
r0.301.0340.2072.0000 MANUTENÇÀO DO pAB - FIXO
339030 - Mateúl de Consuno

CLÁSULA QUARTA. DOS ÀCÚSIMOS E SUPaESSÓES
A CONTRATA)A fica obrigada a aceitar, nas mesnras condições contratuâis, os acréscimos ou supressões que
s€ fizerem necesúrios no fornecimento dos rateriais. objeto deste contmto, até 25% (vinte e cinco) tnÍ cento do
valor inicial atualizado do contrato, em observância ao aÍ. 65 § 1" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA QUTNTA - DO PRAZO DE !1GÊNCIA
O pÍesente contÍato entmrá em vigor na datâ dc sua assinatura e hndar-se-á no ü^ 3Ul2l2O2O- podendo ser
prorrogado, após manifestação das paÍes envohidas. mcdiante Termo Adiüvo, conforme aÍigo 57, inciso I, tla
Lei n" 8.666/93, e suas alteraçõ€s.

CLÁUSULA SEXTA. DÀ USCALAZAÇÁo
A flscâliação do ContÍato será efetuada por scn'idor designado pela Secretaria de administmÉo: Sr. Frâncisco
das Chagas Garces Silva CPF: 039.219.093-17 Sen idor da Secrelaria Mmicipal de Saúde, que podeni a
qualqueÍ tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrurnento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PÀGAMENTO
O pagamento será efetuado aÉs apÍesentação da Nola fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Selor Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (tÍintr) dras
contâdos dâ data do atesto.

PAR/IGRAFO PRIMEIRO - Os pagamento". seúo cÍEditados em rome da CONTRATADA. mediantc
transferência bancaria em contâ corrente dâ CONTRATADA do Banco BB, Agência 2E26{ Contâ correnle
20.721-7, uma vez saüsfeitas as condiÇões estâbelecidas neste Contrato.

PARÁGRArO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissâo ocorridâ na documentaçâo fiscal seú moti\.o de

correção por parte dâ CONTRATADA e haverá, em decorrênci4 suspensão do prazo de pâgamento até que o
problema seja defrniúvamente sanado.

PARÁGRAFO Tf,RCEIRO - A cada pa8menlo realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua

regularização fiscal e com o Fisco Federal e corn (, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovaçâo s€Íá feita mediante apÍes€ntâção de Certidâo negativâ de debito - CND. Bem como, manleÍ
conforme aÍigo 55 inciso )«II <la obrigaçâo da contralâda de manter, duÍânte toda execuçâo do contÍato, em

compatibilidade com as obiga@es por eles assumrdâs. lodas as condições de habilitaçâo e qualificação exigidas
nâ licitâção.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE NãO pagará juros de monl por âtrâso no pagâmento, cobrado

através de documentos não hábil, tota.l ou parcialmentc. bem como por motivo de pendência ou descumprimento

de condições contrárias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REÂJUSTE
O valor do presente Contrâto só poderá ser re'rjustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento

autorizado pelo governo Federal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACÔES D,\ CONTRÂTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a exccução do contrato:
b) D€sigÍraÍ um servidor da Secrctaria Municipal de Saúde que será responúvel pelo

acompanhaln,:nto c llscalizâção dâ execução do objeto do pres€nte conmo. Ao servidoÍ
desigÍudo. compete entÍe ourÍ:rs obrigâçôes, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado de conservação c validadc dos produtos, anotândo em regisúo pÍóprio
todas as ocorrências relacionadas a cxecução do contrato determinândo o que for necessário a
regularizaçâe das faltas ou de'ertcs obs< rt ados;
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c) Fornecer a qualquer teniDo e com (. máximo de prestez4 mediânte solicitação escrita da
CONIRATADA. informaçõc' adicion:r,s, para dirimir duvidas e orie a-lâ em todos os casos
omissos:
d) As decisôes e providenciâs que ultÍapassarem as competências, do repÍesentânte deverâo
seÍ solicitadas. â seus superiores cin tc^.upo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do conli.lto rú ionll.l do aí. 73, inciso II, alíneas a eb üLei 8.666193.

cLÁusuLA DÉcrMA - pAS oBRTGACôI.! pi\Cg .TRATApA
O presente Contrato não poderá ser objeto de c( rsão ou tra,tderência, no todo ou em pâÍte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a'

a) EntregaÍ os serviços objeto destc contÍâto mediante emissão de Nota de Empeúo ou
Ordem de Serviços e cronogr2ma dc entrega fornecido pela Secretâria Municipal de
Administraçlio, em estrita obscÍ\ i),r:ir í, sr,, proposta e ao Anero VI, observando a qualidade.

I

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BEII|ARDO
ESTADO DO MARAÍ{HÃO

CNPJ: 0rr, 1?5.389/000r{8

c) Mântfl preposto com anuôm:. , da Ádrnüústração Municipal nâ localidade da prestação do
serviço para representálo Íür ')).,)aulâ( 10 contrato e prestar esclarecimentos nerrssilrios ao
servidor designado para aco,i,.i,ânhâr e llsJalizar a execução do fomecimento. e a Secretaria
Municipal de AdministÍaçâo.,luando sollcitado;
d) Observar o horário do cxpedicn'-; íldministÍâtivo, compre€ndido entre 08:00 h as 12:00

como sendo o hoÍário administ ativo pzn trataÍ sobre o contrato e serviços, de segunda a sexla-
feira:
e) Cumprir fielmente o estabclccido ras clausúas e condições do presente contrato e de seus

documentos integrartes, com c,b"cn'iir,cir dos requisitos, bem como da legistaçâo em vigor
para perfeitr execução do conrn'o
í) AÍcar com todas as despesls e':igid:r; por [ei. relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encÍugos trabalhiías. pr c|idcnciíri,)s, c comerciais resultântes da execução do contràto e

outros correspondentes,
g) Responder pelos dânos csusldos dirctnmente a administràção ou a terceiros, decorrentes de

sua culpa ou dolo na execução de conlmto nâo erclündo ou reduzindo essa responsabilidade
em face da Íiscalizaçâo ou acornp',rrhr:ncnlo cfetuado pela Secretaria Municipal de Saúde;

h) Repanr. corrigir ou subslitri"- â.! srlas cxp€nss, no total ou em parte, o objeto de$e
contrato em que se verificaÍelr , icios. dcll:itos ou inconeções resultantes da execuçâo.

CLÁSULA DÉCTMA PRIMEIRA - DAS PEI{AII.DAD§
O descumprimento. total ou parcial. por paÍte da CONTRATADA, dc qua.lquer dâs obrigações ora estabelecidas.

sujeitaní a CONTnaTADA as sanções previstas nâ l.ej Fcderal n'8.666/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O âtrâso injusri'1--/jo rlo !-u,nprimento do objeto deste Conlrato sujeitaní a

CONTRATADA à multa de morà coÍresponCc,"^ a 0.lo/) [trôs cenlesimos por cento) ao di4 sobre o valor do

fomecimento, até o limite de l07o (dez por cenlo)

PARTIGRAFO SEGUNDO - .llcm da rnul,,: r,rdi:â,i.t no pàrágrafo anterior, â CONTRATANTE poderá.

garantidâ â previâ defesr. aplicar à CONTR-AT AD 1.. rur lrilótcse dc inexecução total ou parcial do Conrato, as

seguintes sânções:
a) AdYertência;

b) Multà de l0 oÁ (dez pr"r ccnto) "obre o \"1or do Contrato,
c) Suspensão temponiri'i ic paíicinaÇâo em licitaçâo e impedimento de conlÍatar com a
âdministraçâo. poÍ pÍa7o'.io strperi,)r a 02 (dois) anosi

d) Declaraçáo de inidoucidade para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública

enquaxlo perdurarem os rlori\ t)s .l :l JÍnin-antcs da punição.

c) As sânções Í..revistas r)Írf lllrcu! .'áf'. "c" c "d" podendo s€r aplicadas conjuntamente

com a prevista na a!ínea "b"

PARTIGRAFO TERCEIRO - Após a aplicrrcio 1r or.-lqr:er penalidade senâ feita comunicação escritâ à

CONTRATADA e publicaCo no jornal Ofici:,| C' Est.,i, rü DOU. constrndo o fundamento legal, excluídas os

câsos de aplicação dâs pcnalidâdes de advertên.iil:i : mtll'a Ce mora.

cl.ÁsuLA DÉcrMÁ sEct,NDÂ - pA Rrs( t!iC

h,0



PREFEITURA MIJNICIP
ESTADO DO

CNP'I'n'''rs

AL DE SÃO BÊRTIARDO
MARANHÃO
189/0001-88

A inexecução total ou paÍcial deste contrato enseja a s ta rescisão, com as conseqüências conúatuâis e as
pÍ€x/istas em lei.
Constitucm motiros para a rcsciMo dcstc Contat.

a) - o nâo cumprimento de cláusulas confatuais, especificações, projetos ou prazos,
b) - o c.rniprirflcnto inu1r.l C:;l.ius,rlits coIrtratuais. especificações, projetos e prazosl
c) - a lentidão do s€h cü,lpr1.r,cr,ií. u;ando a COi.{TRATANTE a comprovar a
impossibilidade da co:ic:"' c ' n'1r"). dJ sÊn'iço ou do fornecimento, nos prazos
estipulâdos;
d) - c âtrdso injustificadr rc início : .r obra. serviço ou fomecimento,
e) - a paralisaÉo do fon, -'cimento Ém justâ causâ e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
f) - a subcontratação totr! ori píriíi;rl do scu objeto. a associaçâo da CONTRATADA com
oütÍem. íl .icssio olr r::r.i,i,i,r r.: lclal orr parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorpoÍaçâo n o admitiil rro :i.i.r.l a ll(l conlÍato;
g) - o desalendimento rl. cirr';iaçôes regulares eÍnânadas pelo servidor a comissào
designada para acompí1'rhar r fis -aliizr a sua execução, assim como da SecÍetaÍia
Municipal de Saúde;
h) - o cometimcnto rcitc, rdo lç: lalr rs na sua execuçâo, anotadas nâ formâ do s l" do aÍt.
67 desta lÉi Federal nÔ 8 í,t), /ql.

i) - a decretâçâo ou a insri}r,r rcio Ll: insolrência civil;
j) - a dissoluçâo da sociedr,.l.: r,r .-. i;lecinrenlo da CONTRATADA;
k) - a âltcrâção social orr . rrrd fica. âo da hnalidade ou da estntura da CONTRATADA,
que preirrdique a execuçio 'l , ( 'n1ríllol
l) - razões de interessc r:.hlico. dc llta relevância e amplo conhecimento, justificadâs e

dete'ÍninÍrdas pela nráxirna âuloridi,le da esfera adminislrativa a que está subordinado a

CONTR A.TA.NTE e eÀ-'a':rdr< nc pÍ ,cesso administrativo a que s€ refere o contralo;
m) - a srpressão. por p:rn, h CONTRATANTE, comprâs, acârretândo modificaçâo do
valor inicial do contralc rla"' dc l;:rri1e permitido no § l" do art.65 desú lei;
n) - â snspensío de srr,r :.cc'rÇic por ordem escritâ da CONTRATANTE. por pÍazo
superior a 120 (cenlc -' r i'rlc' r1ias. salvo cm caso de câlamidade públic4 grave
pertürbâçâo da ordem inlcin,, crr i.ucrra- ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prit;'o. inde : .ndcntenlente do
pagamento obrigatório;le indcnfzlr,:ões pelas sucessivas e contrâtrürlmente imprevistâs
dcsrmrtrilizações e mohi';,itcõ.rs c .'trâs previstas, asseeurado a CONTRATADA. nesses

câsos. o Cireilo de optar.rnir sill,l)cnsão do cumpÍimento das obrigações assumidas ate
que seja norÍnâlizâdâ o sil Lr^'-;i(r:

o) - o atrâso superioÍ í) (xl 'no\.rl:r) dirs dos pag,amentos devidos pela CONTRATANE
decorrentes dos fornecirl'c-ros rá rt cebidos salvo em caso de calamidade pública grave
perturbâcâo da ordem intcrr'r ou mrerra. assegurado a CONTRATADA o diÍeito de optaÍ
pela srrpensâo do cump; lrrrrl. (1 r suts cb gítçõcs até que s€ja norÍnalizada a sinraçâol

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos dc r.cisio c.rtralual serão fornralmente motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a arnpl' rlr':s:

PARÁGRAFO SEGUNDO A rescisão des'e ''.nÍÍ1ti nr'deÍá ser
a) delerminrdâ por alo urilâ1enl c c;crito da Administração nos casos enumerados nas

alíncai'a' a'i' desta c1áus'.rlr:

b) amiÊável. por acortlc . -1r. - ! ;)rr-t:s. rlduziCâs a termo no Prccesso dâ ticitaÉo, desde

que haja conveniência pirra ;r CONI RATANTE:
lUdil ialrle:rte. nos ten''lc i da !'lqisl:''ri')

CLÁSULA DÉCTMA TERCEIRA - DO RECFBI\{ENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverâo set crúregrtes conforÍnc C'i';r.,,f:l rl lo.rslante nos anexos plalilhas orçamentárias, parte

integrante deste.

PARTIGRAFO PRIMf,IRO O ob-tcto do .c-,-,10 i|r' reccbido conforme Cláusula DeciÍrA sendo que os

serviços que nâo saüsfize:em as condições c'lada: nl r.iroposta Ê no cdital s€rão recusados e colocados a

disposiçâo da CONTRÀT{I\Â. pâra scvç6 ;o..i,,idor. dc,rlrc do pmzo estabelecidos entre as partes;

P
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PREFEITURA MIIIYICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DT, MARANHÃO

cNPl. o' -:6 189/0001-88

RNARDO

PARÁGRAFO SEGUNDO - A crilcrio d; S.-crclrui; dc Saúrlc @ení ser concedido novo prazo pard
recebimento dos serviços rejcitado. Ocorreno. u iciii. o pcla 2" vez, o contmto podeú ser rescindido. A
CONTRATADA scní notificâdâ para rcgulerizrr ne prazo máximo dc 15 (quirzc) dias corridos, sob o risco dc
incidir nas penalidades prcüstâs no Art. 87 da Lei no 8.666/9Ji

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS AjI- ia;I.., I-O t:j
Este contrato poderá ser allcnrdo. com as dc, iC ' ' " r!. rl !.rso p:evisto no art. da Lei no 8.666193

CLÁUSULA DÉCTMA S,U(TA ..DA. PUBI.,] i.,..(] 1O
Denro do prazo de 20 (l,inte) diâs, conÍâdos d srr l:ii- ru?. a CONTRATANTE providenciará a publicaçâo
em resumo, do presente Conlmlo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORo
O foro da Comarca de SÀl BERIIA.RDC r ; ' ,..., .r, ..,1:r..nh1o. será o comp€tente pam dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deslc ContÍ?tc.

E IXJr e;tirren, ile acc,r'd r,:1.''. d, lido c achado conforme, foi o pÍesente instrumento
lamdo em 3 (três) vias dc igüal teor e fonna. a ..,'1r.1:, ^-.! paíes e tcstclrumhâs abaixo.

SÁO BERNARL. ?1] DE JANEIRO DE 2O2O

PR!'FEITI]R,1 TI DE O BERNARDO
SECRETÂ rti(t it ICIPAL DE SAÚDE

HAI.C.i,'}í \rl.ES CASTRO
-Dr:. í l7 I ;! 803-7E

1,.1,1
Dli ln :51 rl-9 t
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