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CONTRATO DE FORNECIMENTO

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N". N2 / 2021.
PR.EGÃO ELETRÔMCO SRP N'OO1/2027
PROCESSO ADMIMSTRATIVO N".2O2IOOO1I21 - CPL

CONTRÂTO N' 2O2IO22óOOT CPL. PMSB,/MA

CoNTRATO QUE ENTRE Sr FAZEM, DE UM LADO,
A PREFEITURA MTJMCIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA, ATRÂYES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO/ FTJNDO MUMCIPAL DE EDUCAÇÂO
DE SÃO BERNARDO E DO OUTRO LADO A
EMPRESÀ: AUTO POSTO ESA LTDA-ME

A PREFEITURA MIJNICIPAL DE SÃO BERNARDO,iMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO/ FIJNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO, inscrira no CNpJ sob
o 30.728.420/0001-50, com sede na Rua Cônego Nestor S/N- CentÍo - São Bernardo/MA, doravante
denominada CONTRATANTE, oeste ato, ÍepÍesentado pelo Seoetário e GestoÍ da secretária de
Educação sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVAIHO, portador da Cédula de Identidade n' 572348 e
do CPF n" 182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: AUTO POSTO ESA LTDA -

ME, inscrita no CNPJ r". 17.320.927 /0[101{1, sediada na Rdo. Ma - 034, Km 01, n'200, Abreu -São
Bernardo - MA. Representada pelo Senhor: Edilsoo Soares, PiG: 1206702 SSP/PI, CPF n".354.761.413-
91, residente e domiciliado na cidade de São Bemardo/MA doravante denominada CONTRATADA,
têm entÍe si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" N1/2021, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' 2021000f/21, que se regeúr pela Lei n." 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSI]LA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
ADMIMSTRÀTM N" 202lffil/21 - CPL-PMSB, tendo poÍ objeto aquisição de combustíveis (
gasotüa, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e óleos lubrificantes), para a Secretaria de Educação e Fundo
Municipal de Educação Integram o pÍesente conüato, independentemente de transcrição, o edital seus

anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o atigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de

licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGI,JNDA- DO VALOR
O Valor global pela aquisição do objeto contÍatual é de R$: 1.705.183150 (um milhão setecentos e cinco
mil cento e oitenta e Eês reais e cinouenta centavos), que inclui os tributos, encaÍgos, frete ou despesas de
qualquer natuÍeza que incidam sobre o objeto do contÍato.

UND QTD V.UNIT V. TOTALÍrrr DESCRIÇÃO MARCA
120.000,00 5,08 ó09.ó00.001 GASOLINACOMUM PETROBRAS LITRO

2 OLEO DIESIL S5OO PETROBRAS LITRO 114.000,00 4,03 459.420,00

3 OLEO DIESIL SlO PETROBRAS LITRO 120.000,00 4,12 494.400,00
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1.563.ü20,00

LOTE-4OLEOSE
LUBRMCANTES

ITEM DESCRTÇÃO MÂRCA UND ATD V.UMT V. TOTAL
1 FLUIDO FREIO DOT 4.

EMBALAGEM sOOML
MOTORFTX LN{D 60 00 21,8 1.308,00

2 oLEO 15W40 (APr CH4) -
BAIDE 20 LITROS

LUBRIOIL UND ó0,00 362 8 2t.768,00

OLEO LUBRIFICANTE HDlm -
BALDE 20 LITROS

LUBRIOIL UND ó6,00 300 19.800,00

4 OLEO LUBRIFICANTE
MOTOR DIESEL TOP TIJRBO

LUBRIOIL L]ND 150,00 33,8 5.070,00

5 TAMBORDE GRAXA 2OKG
CIIASSI2

LUBRIOIL UND 60,00 349,9 20.994.00

6 OLEO 90 GLs - BALDE 20
LMROS

LUBRAX UND 45,00 428,9 19.300,50

7 OLEO 68 BALDE 20 LITROS LYND( 45 00 394,9 t7.770,50

8 ARLA 32 (GL 20 LITROS) PETROBRAS UND 165,00 78,9 13.018,50

9 ÓLEo 90 PARA
TRANSMISSÃO -BALDE 20
LITROS

LIND 30,00 358,9 10.767.00

10 OLEO 140 - BALDE 20 LTTROS LUBRAX I,]ND 30,00 398,9 11.967.00

TOTAL 141.763,50

TOTAL GERAL 1.705.183,50

J

CLÁUSI]LA TERCEIRA. DOS RECI]RSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorÍentes da conEatação da presente licitaçao
correÍão por conta de Recursos:

EDUCAçAO
12.361.0050.2035.0m0 - MANUTENÇÃO DA SECREATRTA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12.36t.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND. 40%
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

cLÁsrJLA QUARTA - DOS ACRÉSTMOS E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesrnas condiçÕes contÍatuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste conEato, até 25o/o (vinte
e cinco) por cento do valor inicial atualizado do cootÍato, em observância ao 

^rt. 
65 § l' da Lei 8.6ó6193.

CLÁUStJLA QT]INTA. DO PRAZO DE YIGÊNCIA
O presente conEato enüaÍá em úgoÍ ta d*a de sua assinatuÍa e findar-se-á to dia 3l/12/2021, podendo
ser prorrogado, após manifestação das paÍes envolvidas, mediante Termo Aditivo, cooforme artigo 57,
inciso I, da Lei n" 8.666/93, e suas alterações

CLÁUSI]LA SEXTA . DA FISCALIZAÇÃO
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A fiscalização do CotrtÍato será efetuada por servidor desipado pela Secretaria de adminisüação: Sr.
Izaniel Cutrim Bogéa que poderá a qualquer tempo, deteÍminar o que for necessário à regúarizaçío ü
falta do fornecimento observando, bem como pÍopor a aplicação das penalidades previstas deste
instrumento .

CLÁUSIJLA SÉTIMA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentaçâo da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30
(tÍinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão cÍeditados em nome da CONTRATADA, medianre
§ansferência bancaria em conta corÍente da CONTRATADA do Banco BB, Agência 2826-6 Conta
conente 20.721-7, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste ContÍato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de

corÍeção poÍ parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até
que o problema seja drfitritivamente satrado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento Íealizado, a CONTBATADA deverá comipÍovaÍ sul
regularização fiscal e com o Fisco Federal e mm o Fundo de Garaatia por Teryo de Serviço - BGTS. Tal
comprovação s€Íá feita meúante apresentação de Certidão negativa de debito - CT'ID. Bem como, manteÍ
conforme artigo 55 inciso Xm da obÍigaçÃo da coÚ,ÍJatada de manter, durante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigaçÕes por eles assumidas, todas as condiçÕes de habilitaÇão e qualificação
exigidas na ücitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRÂTANTE nlo pagaÍá juÍos de moÍa por atÍaso no pagamento,

cobrado através de documentos não hábil, total ou paÍcialÍnente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condições contrárias.

CLÁUSIJLA OITAVA. DO REAJUSTE
O valor do presente Contrato só podeÍá ser Íeajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

SDAC
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompan-bar e fiscalizar a execuÉo do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será responsável pelo

acompanhameoto e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entÍe ouEas obrigações, verificar a qualiúde, inviolabilidade das

embalagens, estado de conservaÉo e vaüdade dos produtos, anotando em registro próprio
todas as ocorrências relacionadas a execução do contÍato determinando o que for
necessário a rcgolarização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita

da CONTRATADA, irformações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os

casos omissos;
d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do Íepresentante
deveÍão ser solicitadas, a seus superiores em teÍnpo hábi1 para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contÍato na forma do aÍt. 73, inciso tr, alineas a e b da Lei

(

8.666/93
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DÉ A
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) EntregaÍ os serviços objeto deste conüato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronogÍíuna de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Educação, em estrita observância a sua proposta e ao Anexo YI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação
do serviço para representá-lo na execução do contÍato e prestar esclarecimentos necessários
ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a
Secretaria Municipal de Educação, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente adminisüativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00

como sendo o horário administrativo paÍa tÍatr sobre o conÍalo e seÍviços, de segunda a
sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas cl,ausulas e condições do presente contÍato e de

seus documentos integÍantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em
vigor para perfeita execução do conÍato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciáLrios, e comerciais resultantes da
execução do contÍato e outÍos correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a adminisüação ou a teÍceiros, decoÍÍentes
de sua culpa ou dolo na execução do contÍato não excluindo ou reduzindo essa

responsabilidade em face da fucalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Educação;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, oo total ou em parte, o objeto deste
contÍato em que se verificarem úcios, defeitos ou incorÍeçÕes Íesultantes da execução.

CLÁSI]LA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, poÍ parte da CONTRATADA, de qualquer das obÍigaçÕes oÍa
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançÕes previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos
artigos 81 a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso irjustificado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

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

PARÁGRAFO SEGLJNDO - Além da multa indicada to paúryrafo af,teÍior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou paÍcial
do Contrato, as seguintes sançôes:

a) Advertência;
b) Mutta de l0 % (dez por cento) sobÍe o valoÍ do ContÍato;
c) Suspeosão temporária de participação em licitação e impedimento de contÍatar com
a administração, poÍ prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Dectüação de hidoneidade paÍa licitaÍ ou contÍataÍ com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções pÍeüstas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser apücadas

conjuntamente com a preüsta na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunica escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de moía.

le
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A inexecução total ou paÍcial deste contrato enseja a sua Íescisão, com.rs conseqüências contratuais e as
previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas conüatuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes, projetos e prazos;
c) - a lentidão do s€u cumprimeoto, 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 paraüsação do fornecimento, sem justa causa e previa comunicação à
CONTRATANTE;
f) - a subconüatação total ou paÍcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com ouEem, a sessão ou tÍansferência total ou paÍcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação f,ão admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimeoto das determioações regulares .*a1adas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sur execução, assim como as Secretaria
Municipal de Secretaria Municipal de Educação;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, atrotadas oa forma do § l' do
art. ó7 desta Iri Federal no 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteÍação social ou a modiÊcação da fualidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera admioistrativa a que está suboÍdinado
a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, poÍ paÍte da CONTRATANTE, comprírs, acaretando modificação
do valor inicial do consato além do limite permitido no § 1" do art. ó5 desta lei;
n) - a suspensâo de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, gave
perorbação da ordem intema ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensÕes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagametrto obrigatório de indenizações pelas sucessivas e conEatualmente impreústas
desmobilizações e mobilizaçÕes e outras preüstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o diÍeito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normahzada a siuação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pela
CONTRATANE decorÍentes dos fornecimentos já Íecebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave pertuÍbação da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão cotrtratual serão formalmeDte motivados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

pefú6X./çtg SEGT NDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos cílsos enumerados
nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as paÍtes, reduzidas a termo
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
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judicialmente, nos termos da legislação

CLÁSI]LA DÉCIMA TERCEIRA . Do RECEBIMENTo Dos PRoDUTos
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que
os serviços que não satisfizerem as condiçÕes citadas na proposta e no edital seÍão recusados e colocados a
disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGUNDO - A critéÍio da Prefein[a Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2u vez, o
conúato poderá seÍ rescindido. A CONTRATADA será notificada paru rcgolanzar no pÍazo Maximo de

15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidiÍ ms penalidades previstas no AÍt. 87 ihLei f 8.6íú/91;

CLÁSULA DÉCIMA QI,]INTA. DAS ALTERAÇÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas just'úcativas, no caso pÍevisto no aÍt. da Lei n'
8.666/93.

CLÁUSI,JLA DÉCIMA SEXTA. DA PUBLICACÃO
DentÍo do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a
publicação em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA. DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o mmpetente paÍa dirimiÍ
dúvidas ou pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de , foi o pÍesente instrumento
lavrado em 3 (Eês) vias de igual teoÍ e forÍna, abaixo.

SÃO B oDE202t

Secretiirio de Educação
o

S A_ME
CNP /0001-01n

I

CPF n". 354.761.413-91

TESTEMUNHAS

CPF

CPF

partes e
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