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CONTRATO DE FORNECIMENTO

ATA DE REGISTRO DE PRBÇOS N" . N2/202r.
PRXGÁO ELETRÔMCo SRP N. OOI/2021
PROCESSO ADMIMSTRATIVO N".2O2I0ímI/21 - CW

CONTRÀTO N" 2021022ó002 CPL PMSB/MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÁO BERNAR.DO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno,
inscrita no CNPJ n' 0ó.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Centro,
SÃO BERNARDO MA, doravante denominada CONTRÂTANTE, nesre aro, Íepresentada pelo SÍ.
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, poÍÍÀdoÍ ü Cédula de ldentidade n" 572348 e do CPF n.
182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade f,e lfizge1lrt6 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 n'. 17.320.927 /0001-01, sediada na Rdo. Mâ - 034, Km 01, n" 200, Abreu -São Bemardo - MA.
Representada pelo Senhor: Edilson Soares, RC: 1206702 SSP/PI, CPF n". 354.'161.413-9l,residente e
domiciliado na cidade de São Bemardo/MA doravante denominada CONTRÂTADA, têm entre si justo
e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PE n" 001/2021, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N". 20210001/21, que se regerá pela Lei n.' 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRJMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO
AITMINISTRÀTM N' 2021m01/21 - CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição de combusíveis
(gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel Sl0 e óleos lubrificantes), paÍa atendimento da Secretaría de
AdminisÍação; Integram o presente contrato, independentemente d€ transcrição, o edital seus anexos e a
Proposta da Contratada. Conforme preceiruar o artigo 55 inciso Xl de únculação ao edital de licitação ou
termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedoÍ.

CLÁUSULA SEGI,]NDÀ- DO YALOR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de RS: 1.13ó.789.00 (um milhão cento e trinta e seis

mil setecentos e oitenta e nove reais), que inclui os tributos, encargos, fiete ou despesas de qualquer
natureza que incidam sobre o objeto ô contrato.

ITM DESCRIçÃO MARCA T]ND QTD V.I]NIT Y. TOTAL
I GASOLINA COMUM LITRO 80.000,00 5,08 406.400,00

2 ôLEo DTESTL s5oo PETROBRAS LITRO 76.000,00 4,03 306.280,00

3 OLEO DIESIL SIO PETROBRAS I,ITRO 80.000,00 4,12 329.ó00.00

1.042.280,00

ÍTEM PRODUTOS MARCA UND QTD VLR
UNT ),9r^L

VLR

I
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MIINICIPAL DE SÃO
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: AUTO POSTO ESA LTDA-ME
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CLÁUSULÀ TERCEIRA. DOS RECI,]RSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: Ás despesas decorrentes da contratação da pÍesente licitação

correrão por conta de Recursos:

ADMIMSTRÀçÃO
04.122.0050.2012.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
IO.I22.O83}.22O6.C(,OO . ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAYÍRUS
(coYrD-19)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SI]PRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitaÍ, nas mesmas condições contratuais, os acré§cimos ou

supressÕes que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25o/o (vtnte
e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. ó5 § l' da Let8.666/93.

CLÁUSIJLA QUINTA. DO PRAZO DE YIGÊNCIA
O presente contrato entraÍá em vigor na data de sua assinatuÍa e findar-se-á no üa 3l/12/2021, podendo

ser prorrogado, após manifestação das pattes envolúdas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,
inciso I, da ki n'8.óóó193, e suas alterações.

CLÁUST'LA SEXTA. DA rISCALIZAçÃO
A fiscalização do ContÍato seÍá efefuada por s€rvidoÍ designado pela Secretaria de adminisüação: SÍ.

Izaniel Cutrim Bogéâ que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necesúrio à regúaizaçáo da

falta do fomecimento observando, bem como pÍopor a aplicação das penalidades previstas deste

instrumento.

CLÁUSULA SÉTtr!íÀ - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal corresponderrte aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve está d€vidamente atestâda pelo S€tor Competente e será efetivado no prazo

I FLUIDO FREIO DOT 4 .
EMBAIAGEM sOOML

MOTORFIX UND 40,00 21 ,8 872,00

2 óLEo r5w4o (APr cH4) -
BALDE 20 LITROS

LUBRIOIL UND 40,00 362,8 14.5t2,00

3 ólBo runnrrrcANTE HD4o -
BALDE 20 LITROS

LUBRIOIL UND 44,00 300 13.200,00

4 ÔLEO LUBRIFICANTE
MOTOR DIESEL TOP TURBO

LUBRIOIL UND 100,00 33,8 3.380,00

5 TAMBOR DE GRAXA 2OKG
CHASSI2

LUBRIOIL UND 40,00 349,9 13.996,00

6 OLEO 90 GL5 . BALDE 20
LITROS

LUBRAX UND 30,00 428,9 12.86'7 .00

l OLEO ó8 BALDE 20 LITROS LYNIX tJND 30,00 394,9 I1.847,00

8 ARLA 32 (GL 20 LITROS) PETROBRA
S

UND I10,00 78,9 8.679,00

9 OLEO 90 PARA
TRANSMISSÃO. BALDE 20
LITROS

LUBRIOIL UND 20,00 358,9 7.178,00

l0 OLEO I4O. BALDE 20 LITROS LUBRAX UND 20,00 398,9 7 .978,00

94.509,00

(úinta) dias contados da data do atesto.
de 30

*
I

I

I
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PARÁGRAFO PRtr\,GIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
ransferência bancaria em conta corÍente da CONTRATAITA do Banco BB, Agência 2826-6 ContÀ
coÍÍenÉ m.721-7 , uma vez satisfeitas as condições esÍabelecidâs neste Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documealtação fiscal será morivo de
coreção por parte da CONTRÂTADA e haverá, em decorrência, suspeÍlsão do prazo de pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRArO 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 Certid,ito negativa de dóito - CND. B€m como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigaçâo da contratada de manter, durante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigaçÕes por eles assumidas, todas as condiçÕes de hâbilitação e qualificação
exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONIRATANIE náo pagará juros de mora por aü.§o no pagamento,
cobrado através d€ documentos não hiíbil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descu mprimento de condiçÕes consárias.

CLÁUSULA OIIAYA -DO REAJUSIE
O valor do presente ConÍato só poderá ser reajustaô durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSI]LA NONA - DAS OBRIGACOX§DAIONIf,AIIÂITIE
A CONTRATANIE obrigar-se-á:

a) AcompanhaÍ e fiscalizar a execução do conüato;
b) Designar um servidor ü Secrearia Municipal de AdminisÍação que será
responsável pelo acompanhâmento e fiscalização da execução do objeto do presente
contrato. Ao servidor designado, compete entre outras obÍigaçÕ€s, verificar a qualidade,
inviolabilidade das embalagens, estado de conservação e validâde dos produtos, anotando
em registro prôprio todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato
determinando o que for necessário a rqularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Maümo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRATADA, informaçÕes adicionais, para dírimir duüdas e orientala em todos
os casos omíssos;
d) As decisões e pÍoüdencias que ultrapassarem as competênciâs, do representante
deverão seÍ solicitadas, a seus superiores em tempo hiíbil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do conüzrto na forma do arl 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCMA - DAs oBRIGACÔES DA CONTNÀTADA
O presente ConÍato não poderá ser objao de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRÂTADA obrigar-se-á a:

a) EntregaÍ os servíços objeto deste contrato mediante emissáo de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cÍonograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
Administraçáo, em estrita observância â sua pÍoposta e ao AÍrexo YI, observando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação
do serviço para repÍesentá-lo na execução do contrato e pÍestar esclarecimentos
necessários ao servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução
fornecimento, e a SecretaÍia Municipal de Administração, quândo solicitado;

I
r[
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d) Observar o horário do expediente administÍativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tracar sobre o contrato e serviços, de segunda a
sexta-feiÍa;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçÕes do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em
ügor para perfeita execução do contÍato;
f) Arcar com toíírs as despess, exigrdas por lei, relativas ao objeto do contrato
respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da
execução do conEato e outÍos corÍespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela
Secretaria Municipal de AdministÍação;
h) Reparar, corrigir ou subsütuir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCtruA PRtruEn,Â- DAs PENALDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paÍte da CONTRATADA, de qualquer das obrigaçôes ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sançÕes preyistas Íta teí Federal n'8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRJMERO - O atraso injusüficado no cumprimento do objeto d€ste Contrato sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3% (três centesimos por cento) ao dia, sobÍe o valor
do fomecimento, até o limite de l0% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGIINDO - AIém da mulra indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
gaÍanlida a préúa defesa, apticar à CONTRATADA, na hipótese de inexecuÉo total ou parcial do
Contrato, as seguinles sanções:

a) Advertência;
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Conúato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratâr
com a administração, por pÍazo não sup€rior a 02 (dois) anos;
d) DeclaÍação de inidoneidade para licitar ou conúataÍ com a Administração Pública
enquanto perduÍarem os moüyos deteÍminantes da punição.
e) As saÍryões previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadâs
conjuntamente com a pÍevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicada no jomal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundâmento legal,
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

A-DA
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqúências contrafuais e as

previstas em lei.
Consútuem motivos para a rescisão deste ConÍato:

a) - o nâo cumprimento de cláusulas contÍatuâis, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cunprimeno iregular de cláusulas contraruais, especificaçÕes, pÍojetos e
prazosi
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a compÍovar a

impossibilidade dâ conclusão da obÍa, do serviço ou do fomecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
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D - a subcontratação total ou paÍcial do seu objao, a associação da CONTRATADA
com outÍem, a s€ssão ou transferência total ou parcial, bem como a fusáo, cisão ou
incorporação não admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimen0o dás determinações regulaÍes emaradas pelo servidor a
comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as
Secretaria Municipal de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na suâ execução, anotadas na forma do § l' do
art. ó7 desra Lei Fedeíal no 8.666/93:
i) - a decretação ou a instauração d€ insolvência ciül;
j) - a dissolução da sociedâde ou o falecimento da CONTI(ATADA'
i) - a alteração social ou a modificaçâo da linalídade ou da est utu.a 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 administraúva a que está
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no pÍocesso administradvo a que se

refere o contrato;
m) - a supressão, por parte dâ CONTRATANTE, compÍas, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § l' do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por pÍazo
superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuÍbação da ordem intema ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
impreüstas desmobilizações e mobilizaçôes e ouÍas previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o di(eito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrígaçôes assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE decorÍentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave p€Ítuóação da ordem intema ou gueÍra, assegurado a
CONTRATADA o diÍeito de optar pela suspensão do cumprimento de suas
obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAIO PRtr\,Gm.O - Os casos de rescisão conúatual serão formalmente moívados nos autos do
processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão desre Contraro poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administraçâo nos casos enumerados
nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, poÍ acordo entre as partes, Íeduzidas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência paÍa a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCMA TERCEIRÂ. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entÍegues conforme Cronograma consfante nos anexos planilhas orçamentárias,
pafte integrante desrc.

PARÁGRArO PRIMEIRO O objero do conúato será recebido conforme Cláusula Decima, sendo que
os serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusâdos e colocados a

disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentÍo do prazo estabelecidos entÍe as partes;

PARÁGRATO SEGT NDO - A crirerio da Prefeitura Municipal de SÁO BERNARDO poderá ser
concedido novo prazo para recebimento dos serviços rejeitado. Oconendo a rejeição pela 2" vez, o contrato
poderá ser rescindido. A CONTRATADA será notificada para regslaiz.ar no pÍazo Maximo de 15

(quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas penalidades previstas no Art. a7 dal*írP t.666/93;

CLÁSULA DÉCft{A QUINTA - DAS ALTERAÇÔES
Este contrato poderá seÍ alteÍado, com as devidas justificativas, no caso preüsto no art. da I*i n' I .666 /9

t
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E por estarem de acordo,
instrumento lawado em 3 (três) vias de igual teoÍ e

SÃO BERN

conforme, foi o presente
e testemunhas abaixo.

2021

_ME
7/0i.mt-01

CPF 1.413-9 r

TESTEMUNTIAS:

t'
CPF: 

-

CPF

e

oE

assinado pela

CLÁUSULA DÉCtr\,ÍA SEXTÀ. DÀ PUBLICACÃo
Dentro do prazo de 20 (ünte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE proüdenciará a
publicação em resumo, do pÍesente Contrato.

CLÁUSULA SÉTtruA - DoFoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhao, será o competente para dirimir
dúüdas ou pendências Íesultantes deste Contrab.

DO


