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PROCESSO ADMINISTRATIVO N". 201912006 _ CPL/PMSB-MA
PREGAO PREStrN CIAL N'. 036/2019
Contrato n'202(X)12(X)11 CPL- PMSB/MA

CONTRÁTO QUE ENTRE SI FÁZEM, DE I.IM TÁDO,
Á PREFEITURA MUNICIPAI- DE SÁO
BERNARDo/MÁ, ÁTR{vÉs DA SECRETART.{ DE
EDr cAÇÀo/ FUNDo Mt NrcrpAL DE Erlt cAÇÀo
DE SÃO BERNARDO E DO OUTRO tÁDO A
EMPRESA: AUTO POSTO ESÁ I-TDA-ME

A PREFEITURÁ M U N ICIPAL DE SÀO BERNARDO/I\4A. ATRÁVÉS DA SECRETARIA DE LDt CAÇÀO/
FLINDO MLINICIPÁL DE EDLICAÇÀO DE SÀO BERNÁRDO, inscrita no C\PJ sob o 30.728.,120/0001-50,
com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro Sâo Bernardo/MA, doravante denominada CONTRÁTANTE,
neste ato, representada pelo Gestor de Educaçào Sr RAIMUNDO NONATO CARVALHO RG: 9196979&4
SSP/MA CPF: 099.156.133-34, residente e domiciliado na cidade de Magalhâes de Almeida,, no urc de suas
atribuiçÕes legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: AUTO POSTO ESA LTDA - ME,
inscrita no CNPJ no. 17.320.92710001-01, sediada na Rdo. Ma - 034, Km 01, n0 200, Abreu -Sâo Bernardo
MA. Representada pelo Senhor: Edilson Soares, RG: 1206702 SSP/PI, CPF no. 154.761.411-9l.residente e

domiciliado na cidade de Sâo Bemardo/MA doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e

pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP no 03í2019, e PROCESSO ADMINISTRÁTIVO Na

20t9l20()6 , que se regerá pela Lei n.o 8.666i 91, mediante as cláusulas e condiçôes seguintes:

CúusULA PRIMEIRA - Do oBJETo o presenre CoNTRATo tem por base legal o PRoCESSo
ADMINISTRÁTM No 201912006 - CPL-PMSB, tendo por objeto aquisiçào de combustÍveis ( gasolina, óleo
diesel comum, óleo dÍesel Sl0 e óleos lubriÍicantes), para a Secretariâ de Educaçâo e Fundo Municipal de
Educaçào Integram o presente contrato, independentemente de transcíçào, o edital seus anexos e a Proposta da
Contratada Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculaçào ao edital de licitaçào ou termo que a

dispensou ou inexigiu, ao convite e a propostado licitante vencedor.

CúUSUIÁ SEGUNDA - DO VTTLOR

t) Valor global pela aquisiçào do objeto contratual é de R$: r.aa8.o8:.so (urn milhào ouatrocentos e quarenta e

oito mil oitenta e três reais e cinquenta centavos), que incluÍ os tributos, elcargos, hete ou despesas de qualquer
narureza que incidam sobre o objeto do contrato.

PRODU'IOS TIND Q]'D VLR
I'\IT

VAIÍ)R
TOTAL

câsolina C.mum 14().OOO,OO
4,9r 687.40o,oo

Óleo Diesel 51o 4,r
41O,OOO,OO

óleo Diesel ssoo Litro
4,o5 2O2.5OO,OO

Fluido freio Dot 4 - embalagem sooml !'râsco 5O 20,5
Ólco 14o - Baldc 20 litrc€ Baldc 65

359,9 T.3q3,5()
Óleo 15w4o (API cH4) - Bâlde 20 litms llalde 6S

395 2s.67s,oo
Óleolubrificânte HD4o - Balde 20 litms Balde 5o

35{.}

Óleo 9() pars tmnsmissão - Bâlde 20 litros Balde
358

óleo 68 Bâlde 20 litros Balde
7.roo,oo

ôl."90cL5 Balde 20 litros Buldc 5o 375,5 r8.775,oo
Óleolubriflcante motor Diesel Top Turbo Litro 15() 24,1)

3.735,oo
Arla 32 (Bomba 2o litro{i) Baldc 3()()

Tambor de Grâxâ 2okgChassi 2 Balde 365 r8,25o,oo

, --izô-*l

Litro

Litro
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CúUSUIÁ TERCEIRÁ - DoS RECURSoS FINÁNCEIRoS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contrataçào da presente licitaçào correrào por
conta de Recursos:

I2,36I.0832,2197.0000 - MANUT. E FUNC, DO ENSINO FUND, 40%
339030 - Mateúal de Consumo
12.]65.0812.210 j.0000. MANUTENÇÀO DO ENSINO INFANT IL E PRÉ ESCOLA
339030 - Mateúal de Consumo
12.366.042r.2105.0000 - MANUTENÇÀO DA EDUCAÇÀO DEJOVENS E ADULTOS
339030 - Mateúal de Consumo
r2. )6r.0050.20 i5.0000 . MANUTENÇÀO DA SECREIARIA DE EDUCAÇÀO
319030 - Material de Consumo

CúSULA QUARTA - DoS ACRÉSIMoS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obúgada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou supressôes que
se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste conrato, até 25frr (únte e cinco) por cento do
valor inicial atualizado do contrato. em observância ao art. 65 § lo da Lei 8.666/93.

CIÁUSULA QUINTÂ - Do PRÁzo DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3Vt2l2020, podendo ser
prorrogado, a1ús manifesuçào das partcs envolvidas, mcdiantc Termo Aditivo, conforme artigo 57, incirc I, da
Lti no 8.666/93, e suas alteraçôes.

CúUSUIÁ SEXTA - DA FISCÁLIZAÇÀo
A fiscalizaçào do Contrato seú efetuada por servidor designado pela Secretaria de administraçào: Sr. Izaniel
Cutúm Bogâ que poderá a qualquer tempo, determinar o que for neçessário à regularizaçào da falta do
fornecimento observando, bem como propor a aplicaçâo das penalidades previstas deste instrumento.

CúUSULA. SÉTIMA - Do PAGAMENTO
O pagamento seú efetuado após apresentaçâo da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota
Fiscal deve está deúdamente atestada pelo Setor Competente e seú eÍetivado no preo de até 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PART{GRÁFO PRIMEIRo - Os pagamentos, seÉo creditados em nome da CoNTRATADA, mediante
transferêncla bancaria em conta corrente da CONTRATÁDÁ do Banco BB, Agência 2826á Conta corrente
20.T2l-7, wa vez satisfeitas as condiçôes estabelecidas neste Contrato.

PARÁGRÁFo SEGUNDO - Qualquer erro ou omissào ocorrida na documentaçào fiscal será motivo de

correçào por parte da CONTRATADÁ e haverá, em decorrência, suspensào do prazo de pagamento até que o
problema seja definitivamente sanado.

PAfu(GRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADÁ deverá comprovar sua

regularização fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Ternpo de Serviço - FGTS. Tal
comprovaçâo será feita mediante apresentaçào de Certidào negativa de debito CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigaçào da contratada de manter, durante toda execuçào do contrato, em
compatibilidade com as obrigaçÕes por eles assumidas, todas as condiçôes de habilitaçâo e quallficâçào exigidas
na licitaçào.

PÁfuiGRAFO OUARTO - Á CONTRATANTE NàO paganí juros de mora por atraso no pagamento, cobrado
através de documentos nao hábil, total ou parcialrnente, bem como por motivo de pendcncia ou descumprimento
de condiçôes contráías.

CúUSUIÁ oITAvA - Do REÁIUSTE
O valor do presente Cofltrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.
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ctÁust[Á NoNÁ - DÁS OBRIGACOES DA CONTR.{TANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscâlizar a execuçào do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educaçao que seú responsável pelo
acompanhamento e fiscalizaçao da execuçào do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compere enrre outras obúgaçÕes, verificar a qualidade, inüolabilidade das
embalagens, estado de conservaçào e validade dos produtos, anotando em regisrro próprio
todas as ocorências relacionadas a execuçào do contrato determinando o que for neceÀsário a
regulanzaçào das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitaçào escrita da
CONTRÁTADÁ, informaçôes adicionais, para dirimir duúdas e oúenta-la em todos os casos
omissosi
d) As decisoes e proúdencias que ultrapassarem as competências, do representante deverào
ser soliciadas, a seus superiores em tempo hábil para adoçao das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do an. 73, inciso II, alineas a e b da Lei 8.666/93.

CúL]SUtÁ DÉCIMA. DÁS oBRIGACOES DA CONTR{TÁDA
O presente Contrato nâo poderá ser objeto de cessão ou tmnsferência, no todo ou em parte.
Á CONTRATADÁ obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissào de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Educaçào,
em estrita observância a sua proposta e ao Ánexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administraçào Municipal na locahdade da prestaçao do
serviço para representá-lo na execuçào do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompa.nhar e fiscalizar a execuçào do fornecimento, e a Secreta a
Municipal de Educaçào, guando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a

sexta- feira:
e) Cumprir fielrnente o estabelecido nas clausulas e condiçôes do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaçào em vigor
para perfeita execuçâo do contrato;
f) Arcar com todas as dcspcsas, cxigidas por lci, rclativas ao objcto do contrato rcspondcndo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execuçào do contrato
e outros correspondentes,
g) Responder pelos danos causados diretamente a administraçÀo ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execuçào do contrato nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade
em face da fiscalÍzaçào ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educaçào;
h) Reparar, mrrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em paúe. o objeto deste
contrato em que se verificarem úcios, defeitos ou lncorreçôes resultarrtes da execuçào.

CLAST]IÁ DECIMÁ PRIMEIRA - DÂS PENÁLIDÁDES
O descumprimenro, total ou parcial, por pane da CONTRÁTADA, de gualquer das obrigaçôes ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sançoes preústas na Lei Federal no 8.666/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PÁR,(GRAFO PRIMERO O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeiraú a

CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fomecinento, até o limite de I0% (dez por cento).

PAR.ÁGRÁFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anteúor. a CONTRÁTANTE poderá,
garantida a prêvia defesa, apllcar à CoNTRÁTADA, na hipótese de inexecuçâo total ou parcial do Contrato, as

seguintes sançôes:
a) Ádvertência;

b) Multa de l0 % (dez por cenro) sobre o valor do Contrato;
c) Suspenslo temponíria de participaçào em licitaçào e impedimento de contratar com a

administraçâo, por prazo neo superior a 02 (dois) anos;
h,M
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d) Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratar com a Adminisrraçào Pública
enquanto perdurarem os motivos determínantes da puniçào.
e) Ás sançoes previstas nas alineas "a",'c" e "d" podendo ser aplicadas coniunramente
com a prevista na alínea *b".

PAfu(GRÁFO TERCEIRO - Após a aplicaçào de qualquer penalidade seú feira comunicação escrira à
CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluÍdas os
casos de aplicaçào das penalidades de advertências e multa de morã.

CL{SI I-{ DÉCIMÁ SEGUNDA - DÁ RESCISÀo
A inexecuçâo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisào, com as conseqüências contratuais e as

previstas em lei
Constituem motivos para a rescisào deste Contrato:

a) - o nào cumpúmento de cláusulas contratuais, especificaçôes, projetos ou prazos;
b) - o cumpúmento irregular de cláusulas contratuais, especifÍcaçôes, projetos e prazos,
c) - a lentidÀo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusào da obra, do sewiço ou do fornecimento. nos prazos
estipulâdos;
d) - o atraso injustificado no início daobra, servÍço ou Íornecimento,
e) - a paralisaçao do fornecimenro, sem justacausa e prévia comunicaçào à

CONTRATANTEI
1.1- a subcontrataçâo total ou parclal do seu obieto, a associaçào da CONTRATADA com
outrem, a sessÀo ou transferência total ou p cial, bem como a [usão, cisào ou
incorporaçào nào admitidas no edital e no contmto;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comissào
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execuçào, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Educaçào;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçào, anotadas na forma do § lo do art.
67 desta Lei Federal no 8.666/93:
i)- a dccretaçào ou a instauraçào dc insolvência civil;
j) - a dissoluçào da sociedade ou o falecimento da CONTRATADÁ;
k) - a alteraçào social ou a modificaçâo da finalidade ou da estrutura da CONTRÀTADA,
que prejudique a execuçào do contrato;
I) - razôes de inreresse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas c

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que estií subordinado a

CONTRÁTANTE e exâradas no processo administrativo a que se refere o contrato,
m) - a supressào, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificaçao do
valor iniclal do contrato além do limite permltido no § lo do an. 65 desta lei;
n) - a suspensào de sua execuçào, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prÀzo
superior a 120 (cento e únte) dÍas, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbaçào da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pâgamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessÍvas e contratualmente imprevistÀs
desmobilizaçoes e mobilizaçÕes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses

casos, o direito de optar pela suspensào do cumprimento das obrigaçdtes assumidas até
que seja normalizada a situaçào;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deúdos pela CONI R TANII
decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamÍdade pública, grave

pnurbaçào da ordem interna ou guerra, ;ssegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensào do cumprimento de suas obrigaçôes até que seja normalizada a situaçào;

PÁRáGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisÀo contratual serào formalmente motivados nos autos do
processo, assegumndo o contraditório e a ampla defesa.

PAfu(GRÁFo SEGUNDO - A rescisão deste Contrato podeú ser:

a) determinada por ato unilateral e escúto da Administraçào nos casos enumerados nas
alineas 'a' a 1' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entrc as partes, reduzidas a tenno no processo da licitaçào,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
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judicialmente, nos termos da legislaçào.

cúSTItá DÉCIMA TERCEIRÂ - Do RECEBIMENTo DoS PRoDUToS
Os serviços deveÉo ser entregues conforme Cmnogama constante nos anexos planilhas orçamenuirias, partc
integrante desce.

PAfu(CRÁFO PRIMEIRO - O objeto do contraro seú recebido conforme Cláusula Décima. sendo que os
seniços gue nào satisfizerem as condiçôes citadas na proposta e no edital scrào resusados e colo,cados a
disposiçào da CONTRATADA, para serem corrigidos. dentro do prazo esabelecidos entre as partes;

PÁtu(cRAFO SEGUNDO - A cúrério da Prefeitura Municipal de SÀO BIRNARDo podeú ser concedido
novo prazo para recebimento dos seniços rejeitado. C)correndo a rejeiçào pela 2. ve:, o contrato fxdcrá ser
rescindido. Á CONTRATADA seú notificada para regularizar no pra:o Maximo de 15 (quin=) dias corridos.
sob o risco de incidir nas lxnalidades preüstrc no Art. 87 da lri n" 8.666/91;

cIÁS[.Iá DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇoES
Este contrato podeú ser alrerado, com as deviüs justificativas, no caso preüsto no art. da Lei n'8.666/91.

CúUSIItÁ DÉCIM,A SE)CTA - DA PUBUCACÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicâçào
em resumo, do prcsente Contrato-

CúLISUIÁ SÉTIMÁ - Do FoRo
O foro da Comarca de SÀO BERNARDO no Estado do ]Uaranhào, seú o compttente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Conuato.

E por estarem de acordo, depois de lido e o conforme. foi o prcsentc instrumento
lavndo em I (tÉs) úas de igual teor e forma;áailudo pela unhas abalro

SÀ ER\A Do(MA). EJ4(ElRo DE zo2o

U\ICJIPAL, O BERNARDO
Gestor de ucaçÀo/Fundo lrÍunici pal de Educaçào

onalo
de Ed

Raimundo \ Carvalho
Sccretária ucaçâo

CONTRÁTANTI:
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