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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N".W/202t.
PREGÃO ELETRÔMCO SR? N'OOI/202|
PROCESSO ADMINISTRATIYO N". 2O2IUmI/21 . CPL

CONTRATO N' 2O2IO22óOO7 CPL- PMSB/MA

CONTRÂTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE t-IM
LADO, A PREFEITURA MI]NICIPAL DE SÃO
BERNAR-DO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRXSA: FB DISTRIBUIDORA EIREL

A PREFEITURA MIJNICIPAL DE SÂO BERNAR-DO, Pessoa Jurídica de Direito Público Inrerno,
inscrita no CNPJ n" 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 863 - Cenrro,
SÃO BERNARDO - MA, doravante denominada CO}rITRÂTANTE, neste ato, representada pelo Sr.
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de Identidade n 5'12348 e do CpF n
182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas atÍibuições
legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: FB DISTRIBUID0RA EIREL, inscrita no CNPJ
sob o ne. 32.551.7A2/0001-85, com sede na Vila Neto Carvalho, s/rL centro CEP: 65.560-000, cidade
Magalhaes de Almeida/MA, representada pelo Bernardo dos Santos Costâ portador da Cédula de
Identidade ne O14562722000-6 e do CPF nq 003.044.813-19 doravante denominada CONTRATADA,
têm entÍe si justo e pactuado, nos teÍmos contidos na pÍoposta objeto do PE n' 001/2021, e PROCESSO
ADMINISTRATIYO N' .2021000f/2f, que se regerá pela Lei n;' 8.666/93, mediante as cláusulas e

condiçÕes seguintes:

CLÁUSLJLA PRJMEIRÂ - DO OBJETO O presenre COr{TRATO tem por base legl o PROCESSO
ADMIMSTRATWO N" 2021ü10l/21 - CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição de água mineral e gás

GLP. Integram o presente contrato, independentemente de üanscrição, o edital seus anexos e a Proposta
da Contratada. Conforme preceituar o anigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou teÍmo que
a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGI]NDA. DO YALOR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de
reais), que inclui os tributos, encargos, fiete ou despesas de qualqueÍ natuÍeza que incidam sobre o objeto
do conúato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contÍatação da presente licitação

corÍeÍão por conta de Recursos:

ÍTEM PRODUTO MARCA UND QTD VLR
UNT

VLR
TOTAL

I AGUA MENERAL GALÃO
2OLT

CHAPACUA
2.000 12.000,00

2 AGUA MINERAL FARDO
COM 12 UNID DE sOOML

CHAPAGTIA FD
1.000

10,50 10.500,00

3 ÁGUA MTNERÁL coPos cx
COM 48 UNIDADES

CHAPAGUA UND
1.000

22,O0 22.000,00

4 GAS CLP ULTRACAZ 500
22,OO 1 1.000,00

55.500,00
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IO.I22 0839.2206-0000 . ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(covrD-r e)
3.3.90 30.00 - Material De Consumo
10.301 0340.1015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MLTNTCTPAI DE SAúDE
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
r0.30 r 0340 2072.0000 - MANUTENÇÃO DO pAB FIXO
3.3.90 30.00 - Material De Consumo
10.30s.0340.2070.0000 - MANUTENÇÃO DO PISO DE VrcrLÂNCIA EPTDEMIOLóGrCA
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

cLÁsuLA eUARTA - Dos AcRÉstr!íos E supRE§sÕEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contÍatuais, os acrescimos ou
supressÕes que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte
e cinco) por cento do valoÍ inicial atüalizado do contrato, em observância ao art. 65 § l" dal-e|8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - Do PRAzo DEYIGÊNCIA
O pÍesente contrato entrará em ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3l /12/2021, podÊndo
ser prorogado, após manifestação das part€s envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57,
inciso I, da IÀn'8.666/93,e suas alterações.

cLÁusuLA sExTA - DAFTScALAzAçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por s€rvidor designado pela Secretaria de administração: Sr.
Francisco das Chagas Garces Silva CPF 039.219.093-17 - Servidor da Secretaria Municipal de Saúde, que
podeÍâ a qualquer tempo, determinaÍ o que for necessáÍio à regularização da falta do fomecimento
observando, bem como propor a aplicação das penalidades preústas deste instrumenÍo.

CLÁUSULA sÉTtr\,íA. Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no pÍazo de até 30
(trinta) dias contados da data do atesto.

PARÁGnAFO PRIMEIRO - Os pagamenros, serão credirados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaría em conta corrente dâ CONTRATADA do Banco BB, Agência 2826-6 Conta
coÍÍente 20.721-7 , uma vez satisfeitas as condiÇÕes estabelecidas neste ContÍato.

PARÁGRAFO SEGIJNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de
correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do pÍazo de pagamento até
que o problema seja definiúvamente sanado.

PARÁGRÀFO TERCEIRO - A cada pagamento realüado, a COr\iTRATADA deverá comprovaÍ 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 debito C}ID. Bem como, manter
conforme anigo 55 inciso XIII da obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contÍato,
em compatibílidade com as obrigaçÕes por eles assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE nâo pagaÍâ juros de mora por atraso no pagamento,
cobrado atÍavés de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumprimento de condiçôes contrárias.

A-
O valor do presente ContÍato só poderá s€Í reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizado pelo govemo Federal.

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGACÕES DA CONTRÂTANTE
A CONTRÂTANTE obrigaÍ-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execuçâo do contrato;
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b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Saúde que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete enüe outras obrigaçôes, verificar a qualidade, inviolabilidade das
embalagens, estado d€ conservação e validade dos produtos, anotando em Íegistro próprio
todas as ocorÍências relacionadas a execução do contrato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita
da CONTRÂTADA, informaçÕes adicionais, para dirimir duvidas e orientala em todos
os casos omissos;
d) As decisÕes e proúdencias que ultrapassarem as competências, do representante
deverão ser solicitadas, a seus superioÍes em tempo hábil para adoção das medidas
convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do arl 73, inciso II, alineas a e b da Lei
8.666/93.

O presente Contrato não pod€rá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contÍato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Sewiços e cronograma de entrega fomecido pela S€cretaría Municipal de
Administração, em estrita observância a sua proposta e ao Ancro YI, observando a
qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestaÇão
do serviço para representá-lo na execução do conúato e prestâÍ esclarecimentos
necessários ao servidor designado paÍa acompanlur e fiscalizar a execução do
fomecimento, e a SecÍetaria Municipal de Administração, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00
como sendo o horário administrativo para tratar sobÍe o contrato e seryíços, de segunda a
sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabetecido nas clausulas e condições do presente conÍato e de
seus documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em
ügor para perfeita execução do contÍato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas poÍ lei, relativas ao objeto do contÍato
respondendo pelos errcargos trabalhistâs, previdenciários, e comeÍciais resultantes da
execução do conlato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a adminisÍação ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do conúato não excluindo ou Íeduzindo
essa responsabüdade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela

Seoetaú Municipal de Saúde;
h) ReparaÍ, corrigir ou substiruir, as suas expensas, no total ou em paÍe, o objeto deste

conEato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCD{A PRNíERA - DAS IENALIDADES
O descumprimento, total ou paÍcial, poÍ parte da CONTRATADA, de qualquer das obrígaçÕes ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções preústas na I-ei Federal n'8.666/93, aplicando nos
artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste ContÍato sujeitará a

CONTRATADA, à multa de mora corÍespondente a 0,3% (três centesimos por cento) ao dia, sobre o valor
do fomecimento, ate o limite de 10% (dez poÍ cento).

PARÁGRAFO SEGIINDO - Além dâ mulrâ indicada no parágÍafo anterior, a CONTRATANTE poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótes€ de inexecução total ou parcial do
ContÍato, as seguintes sançôes:

a) AdveÍtência;
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
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c) Suspensão temporária de panicipação em licitação e impedimento de conúatar
com a administração, por pÍazo não sup€rior a 02 (dois) anos;
d) DeclaÍação d€ inidoneirla.le para licitar ou contrataÍ com a Administração Pública
enquanto perduÍarem os motivos determinantes da punição.
e) As sarções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea "b".

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

CLÁSULADÉCMA SEGUNDA. DA RESCISÃo
A inexecução total ou parcial deste conúato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contÍatuais e as
preüstas em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratrais, especificações, projetos ou prazosi
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contÍatuais, especificaçÕes, projetos e
pÍazos;
c) - a lenúdão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, 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 pÍéüa comunicação à
CONTRATANTE;
f) - a subcontrataçáo total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusáo, cisâo ou
incorporação não admitidas no edital e no conúato;
g) - o desatendimento das determinaçÕes regulares emanadas pelo servidor a
comissão designada para acompanlar e fiscalizar a sua execução, assim como da
Seoetaria Municipal de Saúde;
h) - o cometimento reiterado de falas na sua execução, anotadas na forma do § l'do
art. 67 destzLeí Federal n" 8.666/93;
i) - a decretação ou a instâuÍação de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRÂTADA;
k) - a alteÍação social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;
l) - razôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas

e determinadas pela máxiÍna autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no proc€sso administrativo a que se

refeÍe o contratoi
m) - a supressão, poÍ parüe da CONTRATANTE, compÍas, acalretando modiflrcação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1' do art. ó5 desta lei;
n) - a suspensão d€ sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo

superior a 120 (cento e vhte) dias, salvo em caso d€ calamidâde pública, grave
peúuÍbação da ordem intema ou gueÍra, ou ainda por repetidas suspensÔes que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigaóÍio de indenizações pelas sucessivas e contÍatualmente
imprevístas desmobilizações e móilizações e ouúas previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o diÍeito de optar pela suspensáo do cumprimento
das obrigaçÕes assumidas até que s€ja normalizada a situação;
o) - o aüaso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE d€correntes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave pertuóação 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;

PAXÁGRÁ.F'O PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
processo, âssegurando o contraditório e a ampla defesa

âutos do
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PARÁGRAFO SEGIJNDO - A rescisão deste Conüaro poderá ser:

a) determinada por ato unilateÍal e escrito da AdministÍação nos casos enumerados
nas alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da liotação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCtr\,TA TERCEIRA. Do RECEBIMENTo Dos PRODUToS
Os serviços deverão ser enúegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PAX,ÁGRAFO PRIMEIRO O objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que
os serviÇos que não satisfizerem as condiçôes citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRAFO SEGIINDO - A critério da Secretaria de Saúde poderá ser concedido novo pÍazo para
recebimento dos serviços Íejeitado. Ocorrendo a rejeição Wla 2' vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regianzar no pÍazo miiximo de l5 (quinze) dias corridos, sob o
risco de incidir nas penalidades previstas no Art. 87 da Lei n" 8.666/93i

CLÁSULA DÉCtruA QUINTA. DAS ALTERÂÇÔES
Este contrato poderá ser alteÍado, com as devidas justificaüvas, no caso previsto no art. da l-Êi n" 8.666/93

CLÁUSULA DÉCtr\4A SEXTA . DA ruBLICACÃO
DentÍo do prazo de 20 (únte) dias, contados da sua assinarura, a CONTRATANTE providenciaÍá a
publicação em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTtr\,IA. DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do MaÍanhão, será o competente para dirimir
dúvidas ou pendências Íesultantes deste Contrato.

E por estaÍem de acordo, depois de I conforme, foi o presente
e testemunhas abaixo.instrumento lavrado em 3 (três) vias de igual t€or e forma,

SÃO BERNAR 202r

rva
Secretário estor d Adminis

NTRATANTE

0)\
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO

ESTADO DO MARÂNHÂO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

AiÜ0 Cs 7<:r GstA
FB DISTRIBUIDORA EIREL

CNPI sob o nq. 32.551-182/0001-85
Bernardo dos Santos Costa

RG na 014562727000'6
CPF nq 003.0,t4.813- 19
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