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CONTRATO N" 2021022ó008 CPI,- P.,M§EIMA

CONTRATO QITE ENTRE SI FAZEM, DE UM
LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo
BERNARDO/MA E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: FB DISTRIBUIDORA IIREL

A PREFEITURA MT MCIPAL DE SÁO BERNARDO, Pessoa JuÍídica de Direito Público Interno,
inscrita no CNPJ n' 0ó.125.389,/0001-88 , com sede na Pça Bemardo Coelho de Almeida 8ó3 - CenÍo, SÃO
BERNARDO - MA, doravante denominada CONTRATANTE, nesre ato, representada pelo Sr.
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, porrador da Cédula de Idenridade 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: FB DISTRIBUIDORA EIREL, inscrita no CNPI sob
o ne.32.551.182/0001-85, com sede na Vila Neto Carvalho, s/n, centro CEP: 65.560-000, cidade Magalhaes
de Almeida/MA, representada pelo Bernardo dos Santos Costa portâdor da Cédula de ldentidade ne
014562722000-6 e do CPF ne 003.0tt4.813-19 doravante denominada CONTRATADA, têm entre sijusto
e pacruado, nos termos contidos na proposta obieto do PE n" 001/2021, e PROCESSO
ADMINISTRATIVO N' .2021000f/2f, que se regerá pela Lei n." 8.666/93, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSIJLA PRIMEIRA - DO OBJETO 0 presente CONTRÂTO tem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N" 2021ü10l/21 - CPL-PMSB, tendo por objeto aquisição de água mheral e gís
GLP, para atendimento da secretaria de Assistência Social. lntegram o presente contrato,
independentemente de tÍanscrição, o edital seus anexos e a Proposta da Contratadâ. Conforme preceituar o
aúgo 55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a
proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULÀ SEGUNDA. DO YALOR
O Vator global pela aquisição do objeto contratual é de R$: 42.900.00 (quaÍenta e dois mil e novecentos
reais), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do
contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECUf,.SOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente

ITEM PRODUTO MARCA UND QTD VLR
UNT

VLR
TOTAL

1, AGUA MENERÁL GALÃO
20LT

CHAPAGUA
1 000 6,00 6.000,00

2 AGUA MINERÁL FARDO COM

12 UNID DE sOOML
CHAPACUA FD

1 000
10,50 10.500,00

3 ÁGUA MINERAL coPos cx
COM 48 UNIDADES

CHAPAGUA UNT)
1.000

22,00 22.OOO.OO

4 GAS GLP UND 200 22,00 4.400,00
42.900,00

por conta de Recursos:
licitação correrão
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ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0050.2073.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE ASSISTÊNCIA SOCTAL
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.243.0835.2094.0000 - MANUTENÇÃO SERV. DE CONVTV. E FORTAL. DE VINCULO-SCFV
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.122.0834.2093.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA G-SUAS GESTÀO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08,122.0839.2206.0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCh DO NOVO CORONAVÍRUS
(coVrD-19)
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.244.0834.2097 .0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. EM ASSTST SOCIAL-CRAS
3.3.90.30.00 - Material De Consumo

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSMoS E sUPREssÔEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou supressôes
que se fizerem necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por
cento do valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art. ó5 § l' da Lei 8.ó66193.

CLÁUSULA QUI\{TA. Do PRAZoDE yIGÊNCIA
O presente contrato enEará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no üa 3l / 12/2021, podendo ser
pronogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso
I, da Lei n" 8.666/ 93, e suas alteraçÕes.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALAZAçÃO
A fircalização do ContÍato será efetuada poÍ servidor designado pela Secretaria de administração: 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 regularização da falta do fomecimento
obsewando, bem como propor a aplicaÉo das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA sÉTtruÀ. Do PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal conesponderte aos produtos adquiridos já a
Nota Fiscal deve estií deúdamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (tdnta)
dias contados da datâ do atesto.

PARÁGRAFO PRtr\,GIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corrente da CONTRÂTADA do Banco BB, Agência 2826-6 Conta
coÍÍenÍe 20.721-7 , uma vez satisfeitas as condiçÕes estabelecidas neste ContÍato.

PARÁGRAFO SEGIJNDO - Qualquer erro ou omissão ocorÍida na documentação fiscal será motivo de

correção por parte da CONTRATADA e haverá, em decorr&rcia, suspensão do pÍazo de pagamento até
que o problema seja definiúvamente sanado.

PARÁGRÁFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua

Íegularização 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 negaúva de debito - CND. Bem como, manter
conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação dâ contratadá de manter, duÍante toda execução do contrato,
em compatibilidade com as obrigaçôes por eles assumidas, todas as condiçÕes de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

PARÁ não pagará juros de mora por atraso no pagamento,
cobÍado através de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou
descumpÍimento de condiçÕes contÍárias.

CLÁUSI]LA OITAVA - DO REAJUSTE
O valor do presente ContÍato só poderá seÍ reâjustado durante o pÍazo de sua ügência, se hou
autorizado pelo govemo Federal
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A CONTRATANIE obrigar-se-á:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) Designar um servidor da Secretaria Municipat de Saúde que será responsável pelo
acompaúamento e fiscalização da execuçAo do ob.ieto do pÍes€nte contÍato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inüolabilidade das
embalagens, estado de conservação e validade dos produtos, anotando em registro pÍóprio
todas as ocorrências relacionadas a execuÉo do contrato determinando o que for
necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de pÍesteza, mediante solicitação escrita
da CONTRÂTADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e oÍienta-la em todos os
casos omissos;
d) As decisÕes e proúdencias que ultrapassarem as competências, do ÍepÍesentante
deverão ser solicitadas, a seus superiores em tempo tvibil para adoçâo 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.

CLÁUSULA DÉCtrT{A - DAs OBRIGAÇÔES DA CONTRÂTA.DA
O presente Contrato não poderá ser objeto d€ cessão ou úansferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entreg os serviços ôbjeto deste conúato mediante emissão de Nota de Empenho ou
Ordem de Serviços e cronograma d€ entrega fornecido pela Secretaria Municipal de
Administração, 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 fomecimento, e a
Secretaria Municipal de Administração, quando solicilado;
d) Observar o horário do expediente administÍativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00

como sendo o hoÍário administrativo para tÍataÍ sobre o contrato e serviços, de segunda a

sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condiçÕ€s do presente contrato e de seus

documentos integrantes, com ohervância dos rquisitos, bem como da legislaçáo em ügor
para perfeita execução do contratol
0 ArcaÍ com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo
pelos encargos uabalhistas, prevídenciários, e comerciais resultantes da execução do
contrato e outros correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiÍos, decorentes
de sua culpa ou dolo na execuçAo do contrato não exclutndo ou reduzindo essa

responsúilidade em face da fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria
Municipal de Saúde;
h) Reparar, corrigir ou substioir, as suas expensÍ§, no total ou em parte, o objeto deste

contÍato em que se verificarem úcíos, defeitos ou incorreçõ€s resultantes da execuÉo.

CLÁSULA DÉCtrvíA PRn,GB,A . DAS PENALDADES
O descumprimento, totãl ou parcial, por paÍt€ da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora
estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na ki Federal n" 8.666/93, aplicando nos

anigos 8l a 88.

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

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

PARÁGRÀFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRAT TE podcrá,
garantida a prévia defesa, aplicaÍ à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou
as seguintes sançôes
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a) Advetência;
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobre o valor do ConÍato;
c) Suspeísão temporiíria de participação em licitâção e impedimento de contÍatar com
a administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitaÍ ou contratâÍ com a AdministÍação Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanÉes pÍevistas nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser apticadas
conjuntamente com a prevista 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 fundamento legal, excluídas
os casos de aplicação das penalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULA DÉCMA SEGUNDA. DARESCISÁo
A inexecução total ou paÍcial deste conEato enseja a sua rescisão, com as conseqúências contÍatuais e as
previstas em lei.
Consútuem motivos para a rescisão deste Conüato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contÍatuais, especificaçÕes, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçÕes, projetos e
pfazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRÁTANTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obÍa, do serviço ou do fomecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso injusúficado no início da obra, serviço ou fomecimento;
e) - a paÍalisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
CONTRATANTE;
f) - a subcontratação total ou parcial do seu újeto, a associação da CONTRATADA
com outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação não admiüdas no edital e no contÍato;
g) - o desatendimento dai dfterminaçô'es regulares emanadas pelo servidoÍ a comissão
designada para acompanhar e fircalizar a sua execução, assim como da Secretaria
Municipal de Saúde;
h) - o comeúmento ÍeiteÍado de faltas na sua exetução, anotadâs na forma do § l' do
an. 67 desra Lei Federal n" 8.666/93:
i) - a decretação ou a instauÍação de insolvência ciül;
j) - a dissotução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que prejudique a execuçáo do contrato;
l) - razôes de inteÍess€ público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela miíxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado
a CONTRATANTE e exaÍadâs no processo administÍativo a que se refere o contralo;
m) - a supressão, por paÍe da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1' do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE , poÍ pÍazo
superior a 120 (cento e ünte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
pertuóação da ordem intema ou guen'a, ou ainda por repetidas suspensões que

totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e contrannlmente impreüstas
desmobitizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANE d€correntes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de
calamidade pública, grave peÍtuóação da ordem intema ou guerra, assegurado a

CONTRATADA o direito d€ optaÍ pela suspensão
obdgações até que seja normalizada a situação;

do cumprimento suas
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PÂRÁGRÂFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão conúatual s€rão formalmente moúvados nos autos do
pÍocesso, assegurando o conúaditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGIINDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da AdminisEação nos casos enumerados
nas alineas 'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzídas a termo no processo da licitação,
desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CLÁSULA DÉCtruA TERCEIRÂ -DoRECEBIMENTo Dos PRODUToS
Os serviços deveÍão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias,
parte integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO O objeto do conrraro será recebido conforme Cláusula Drecima, sendo que os
serviços que não satisfizerem as condições citadas na proposLa e no edital serão recusados e colocados a

disposição da CONTRATADA, para serem conigidos, dentro do prazo estabelecidos enÍe as partes;

PARÁGRAFO SEGIINDO - A crirério da Secretaria de Saúde poderá ser concedido novo prazo para
recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2" vez, o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notíficada para regulaizu no prazo máximo de l5 (quirue) dias corridos, sob o risco
de incidir nas penalidâdes pÍevistas no âJt. a7 daLeiío 8.666/93i

CLÁSULA DÉCMA qUINTA - DAs ALTERAÇÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as deüdas justificativas, no caso previsto no ârt. dal-Êi n' 8.666/93

CLÁUSULA DÉCMA sExTA. DA PI,BLICACÃo
DentÍo do prazo de 20 (únte) dias, contados da sua assinatuÍa, a CONTRATANTE providenciaÍá a
publicação em resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉII!íÀ - Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente paÍa dirimir dúvidas
ou peadências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e , foi o presente instrumento
v lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado a abaixo

SÃO BERN E 2021

Secretari G a Admi stração
TA

Bth.*0O t)C ganlT2s Caçí*
FB DISTRIBUIDORA EIREL

CNPI sob o ne. 32.551.182l0001-85
Bernardo dos Santos Costa

RG nq 014562722000-6
CPF na 003.0,14.813- 19

CONTRATADO

IR
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