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CONTRATO DE FORNECIMENTO

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N". 002/2021.
pREcÃo ELETRôr.nco snp n' oorzzozr
PROCESSO ADMINISTRATIVO N", 2O2IffiI/21 . CPL

ÇoNTRATO N' 2021022ó003 CpL- PMSB/MA

CONTRÂTO QT]E ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MIJNICIPAL DE sÃo
BERNARDO/MÂ E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: AUTO POSTO ESA LTDA-ME

A PREFEITURA MIIMCIPAL DE SÃO BERNARDO, Pessoa Juridica de DiÍeito Público tntemo,
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, neste ato, representada pelo Sr.
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, porEdoÍ 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 n". 17.320.927 /000141, sediada na Rdo. Ma - 034, Km 01, n" 200, Abreu -São
Bemardo MA. RepÍesentada pelo Senhor Edilson Soares, RG: 1206702 §SP/PI, CPF n'.
354.761.413-9l,residente e domiciÍado na cidade de São Bemardo,/MA doravante denominada
CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na pÍoposta objeto do PE n"
001/2021, e PROCESSO ADMINISTRATIVO N".202rm01/21, que s€ regerá pelal.,etn." 8.666/93,
mediante as cláusulas e condiçÕ€s seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O pres€nte CONTRATO rem por bâse legal o PROCESSO
ADMIMSTRATM N' 202fm0f/2f - CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição de combusúveis (
gasolina, óleo diesel comum, óleo diesel S10 e óleos lubrificantes). tntegÍam o pÍesente contrato,
independentemente de transcrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceifuar
o artigo 55 inciso XI de únculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao conúte
e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSU.à SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global Dela aquisicão do obieto contratual é de RÍ: 675.915.00 (seiscentos e setenu e cinco mil
novecentos e quinze reais), que inclui os tributos, encârgos, frete ou despesas de qualquer natuÍeza que

incidam sobre o objeto do contrato.

ITM DESCRTÇAO MARCA T]N D QTD V.UNTT V. TOTÀL

I GASOLINA COMUM PETROBRAS LITRO 80.000,00 5,08 406.400.00

2 OLEO DIESIL S5OO PETROBKAS LITRO 76.000,00 4.03 306.280.00

OLEO DIESIL SIO PETROBRAS LITRO 80.000,00 4,12 329 600.00

I1'EM DESCRJÇÃO MARCA TIND QTD V.UNIT V. TOTAL

21,8 872.00I FLUIDO FREIO DOT 4.EMBALAGEM
5OOML

MOTORFIX UND 40,00

T,LIBRIOIL UN'D 40,00 362,8 14.512,002 OLEO 15W40 (API CH4) - BALDE 20 LÍTROS
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OLEO LUBRIFICANTE HD4O . BALDE 20
LITROS

LUBRIOIL LND 44,O0 13.200.00

4 OLEO LUBRIFICANTE MOTOR DIESEL TOP
TURBO

LUBRIOIL UND 100,00 3 3,8 3.380,00

5 TAMBOR DE GRAXA 2OKG CHASSI 2 LUBRIOIt, UND 40 00 349,9 r 3.996,00

6 OLEO 90 GL5 . BALDE 20 LITROS LUBRAX TIND 30,00 428,9 12.867,00

7 OLEO 68 BALDE 20 LITROS LYNIX UND 30,00 394,9 I 1.847,00

8 ARLA 32 (GL 20 LTTROS) PETROBRAS UND 110,00 '78,9 8.679,00

9 oLEo 90 PARA TRANSMTSSÀo - BALDE 20
LITROS

LUBRIOIL UND 20,00 358,9 7.178,00

0 OLEO I4O - BALDE 20 LITROS LLIBRAX UND 20,oo 398,9 7.978,00

TOTAL 94.509.00

cLÁusuLA TERCETRA - Dos REcuRsos FrNANcErRos
DOS TERMOS pf X.fffnÊNCIA: As despesas decorrenres da contÍatação da pÍes€nte licitaçào

correrão por contâ de Recursos:

saúoB
to.t2zlç39:2o6.cr,o0 - ENFRENTAMENTo oe elcncÊNCIA Do Novo conolravinus
(covrD-r9)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
lo 30r.or4o. r0 rs.oooo - MANUTENÇÃo Do FUNDo MLTNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
lo.3or 0340.2072.0000 - MANUTENÇÃo oo peg - rtxo
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
l o.3os.o34o.2o7o.oooo - MÀNUTENÇÃo Do Prso DE vrcrlÂrcre spnelaolÓGrca
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

cLÁsuLA QUARTA - Dos AcRrÊsrMos E supREssôEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, níls mesmas condiçôes contratuais, os acrescimos ou
supressôes que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (únte
e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. ó5 § l' da Lei 8.66ó193.

CLÁUSULA QUT.ITA. DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no üa 3l / 12/2019, podendo
ser prorrogado, após manifestação das partes envolüdas, mediante Termo Aditivo, conforme amgo 57,
inciso I, da Lci no 8.ó66193, e suas alterâções.

CLÁUSULA SEXTA. DA FISCALAZAÇÃO
A fiscalização do Contrato será efetuada por s€rvidor designado pela Secretaria de administmção: Sr.
Francisco das Chagas Garces Silva CPF: 039.219.093-17 - Servidor da Secretaria Municipal de Saúde, que
poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à rqúanzaçío dâ falta do fomecimento
observando, bem como pÍopor a aplicâção das penalidades pÍevistas deste instrumento.

CLÁU§ULA SÉTtrVTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve esú deüdamente atestada
(trinta) dias contados da data do atesto.

pelo Setor Competente e será efetivado no o de até 30
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PARAGRÂFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão cÍeditados em nome da CONTRATADA, mediante
transfeÍência bancaria em conta correrte da CONTRÂTADA do Banco BB, Agência 2U6-6 Corrta
coÍrer:te Z0.7Zl-7 , uma vez saúsfeitas as condiçÕes estabelecidâs neste ContÍato.

PARÁGRAFO SEGIJNDO - Qualquer erro ou omissão ocorridâ na doormentâção fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRÂTADA e haverá, em decorrência, suspensão do pnzo de pagamento até
que o problema seja definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua
regularização hscal e com o Fisco FedeÍal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal
comprovação será feita mediante apresentação de Certidão negativa de debito CT{D. Bem como, manteÍ
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da conÍatada de manter, durante toda execução do contÍato,
em compatibiÍidade com as obrigaçÕes por eles assumidas, todas as condiçôes de habilitação e quaÍíficaçâo
exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagaÍá júros de mora por atraso no pagamento,
cobrado aüavés de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descu mprimento de condições contráÍias.

CLÁUSULA OrIÀYA, DO REÁJUSTE
O valor do presente ContÍato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo governo Federal.

N
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execuçáo do contrato;
b) Designar um seryidoÍ da SecretaÍia Municipal de Saúde que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente conúato. Ao servidor
designado, compete enúe outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das

embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotândo em ÍegistÍo própno
todas as ocorrências relacionadas a execução do conúato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos obseÍvados;
c) Fomecer a qualquer tempo ecom o máximo de presteza, mediante solicitação escria
da CONTRATADA, informaçercs adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos
os casos omissos;
d) As decisÕes e providencias que ulÍapassarem as competências, do repÍesentante
deverão ser solicitadas, a seus superíores em tempo hábi1 para adoção das medidâs
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei
8.666/93.

CLÁUSULADÉCIMA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA
O presente Conúato 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 cronoÊÍama de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de
AdministÍação, em estrita obsewância a sua proposta e ao Anexo YI, observando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação
do seÍviço para representáJo na execução do contÍato e pÍestar esclarecimentos
necessiírios ao servidor designado para acompanhar e fiscâlizaÍ a execuçáo do
fomecimento, e a S€cretaria Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do er?ediente administrativo, compreendido entre 08:0Q h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços,
sexta-feira;

à



pREFETTURA MuÍ{IcIpAL DE sÃo senllnoo
EsrADo oo rlmrxÃo

CI{Pt: 06.125.389/OO01-88

-"1- 
FOLHA No

.:,lcES50

)iIALiDADE E

::i0

e) Cumprir fielmeÍlte o estabelecido nas clausulas e condiçÕ€s do presente contrato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisítos, bem como da legislação em
vígor para perfeita execução do contÍato;
$ Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contÍato
respondendo pelos encargos Íabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da
execução do contrato e outÍos correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros,
deconentes de sua culpa ou dolo na execução do contÍato não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efefuado pela
Secretaria Municipal de Saüde;
h) Reparar, corrigir ou substituir, is su.§ expensas, no total ou em paÍte, o objeto deste
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreçÕes resultant€s da execução.

CLÁSULA DÉCMA PRn,EnÂ . DAs PENALDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte dâ CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecídas, sujeitará a CONTRATADA as sançÕes preústas na lri Federal n'8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO O atraso injustíficado no cumprimento do objeto deste Contraro sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora corÍespondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor
do fomecimento, até o limite de 10% (dez poÍ ctnto).

PARÁGRAFO SEGIJNDO - Além da mula indicada no parágÍafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótes€ de inexecução total ou parcial do
Contrato, as seguintes sançÕ€s:

a) Advetência;
b) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valoÍ do Contrato;
c) Suspcnsão temporáÍia de participação em licitâção e impedimento df contrataÍ
com a adminisüação, poÍ prazo úo superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçáo Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alineas "a", podendo ser aplicadas
conjuntamente com a pÍevista na allnea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penatidade será feita comunicação escrita à
CONTRATADA e pubücada no jomal Oficial do Estado ou DOU, constândo o fundamento legal,
excluÍdas os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCtruÀ SEGUNDA - DÀ BESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências conüatuais e as
previstas em lei.
Consútuem motivos para a Íescisão deste ContÍaio:

a) - o não cumpÍimento de cláusulas contratuais, especificações, pÍojetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contÍatuais, especificações, projetos e
prazos;
c) - a lenúdão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a compÍovar a

impossibilidade da conclusáo da úra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o ataso injustificado no início da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
D - a subconüatação total ou paÍcial do seu objeto, a associação dâ CONTRATADA
com ouÍem, a sessão ou üansferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporaçáo náo admitidas no edital e no conúato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a

comissão designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como da
Secretaria Municipal de Saúde;
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h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l' do
art. 67 desta ki Federal n" 8.666/93;
i) - a decreação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTI(ATADA;
k) - a alteração social ou a modificaçâo da finalidade ou da esÍutuÍa da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordhado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se

refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compÍas, acarretando modíficação
do valor inícial do conÍato além do limite permitido no § l' do art. ó5 desta lei;
n) - a suspensão df sua exe{ução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuôação da ordem intema ou guerra, ou ainda por repeúdas suspersÕes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente
impreüstas desmobilizações e mobilizaçÕes e outÍas previstas, assegurado a

CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento
das obrigaçÕes assumidas até que seja normalizada a sioação;
o) - o aÍaso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos deüdos pela
CONTRATANE decorrentes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento de suas

obrigações até que seja normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão forÍnalmente motivados nos autos do
processo, assegurando o conÍaditório e a ampla defesa.

PARÁGRÂFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) d€terminada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados
nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigível, por acordo entre as paÍtes, Íeduzidâs a termo no proc€sso da licitaçâo,
desde que haja conveniência para a COI!-IRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCtruÀ TERCEIRA - DO f,ECEBIMENTO DOS PRODI,TOS
Os serviços deverão seÍ enúegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recóido conforme Cláusula Décima, sendo que

os serviços que não satisfizerem as condiçÕes ci6,lac na proposta e no edital serão recusados e colocados a
disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as paÍes;

PARÁGRAFO SEGIINDO - A critério dâ Secretaria de Saúd€ pod€Íá ser concedido novo prazo para

recebimento dos serviços rejeitado. OcorÍendo a rejeição wla 2" yez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para rqrianzar no prazo máximo de 15 (quinze) dias coÍridos, sob o
risco de incidir nas penalidades previsas no AÍ. 87 .h Lei n" 8.666/93;

CLÁSULA DÉCtrUA QUINTA - DASALTERAçÓES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da l-Êi n" 8.666/93

CLÁUSULA DÉCtruA SEXTA. DA PUBLICACÃO
Dentro do ptazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatuÍa, a CONTRATAITITE providenciará
publicação em resumo, do pÍesente Contrato.

I
*

a



I iil ioLúÀrl'J5_"1=
cisso ?0rl CC0l lc'l

PREFETTURA iIUNICIPAL DE SAO BERNARDO .,LTDALIDADE
ESTADO DO MARÂNHAO

cÍ{PJ! 06.12s.389/ooo1-88 .iSTo í

CLÁUSULA SÉTtr\,IA. Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências resultantes deste ConEato.

E poÍ estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente
instrumento lawado em 3 (tÍ&) úas de iguâl teor e forma, assinado pelas partes e testemunhâs abaixo.

OB ARDO(MA) 26DE VERETRO DE 204

RE M SÃCIPAL DE O BERNARDO

2"

TESTEMUNTIAS:

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA

RG: 23302337
CPF: 426.25r.492-
CO

AME
/000141

PF 3-91

CPF:

CPF:
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