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FUNDO MUNICIPAL DE EOUCAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.420/0001-50

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 2O22O3O - CPL- PMSB/MA
CONTRATO NS 2O220601602 CPL. PMSB/MA
ATA DE REGTSTRO DÊ PREÇO: O27 /2O22
PREGÃO ELETRÔNICO: NE 02612022

LOTE . í COMBUSTIVEIS
V. TOTALV.UNITUND QTDDESCRI oITEM

7,59 397.500,0050.000LitroGasolina Comum1

359.500,007,19Litro 50.000lêo Diesil S500
7,35 588 000,0080.000Litro3 leo Diesil S10

1 .345,000,00ÍOTAL

LOTE .2 OLEOS E LUBRIFICANTES
V. TOTALV.UNITQTDUNDITEM DESCR o

2.280,O080 28,5UNDFluido freio Dot 4 - embalagem 500m11

623,25 49.860,0080UND2 leo 15w40 (APl CH4) - Balde 20 litros

50.208,0080 627 ,6UNDleo lubrlficante HD40 - Balde 20 litros3
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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS

DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÂO DE SÂO BERNARDO E DO OUTRO LADO A
EMPRESA: ALTO POSTO ESA LTDA

A PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO BERNARDO/I!4A, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃ9/ FUNDS MUNICInAL DE EDUCAÇÃo DE sÃo BERNARDO, inscrita no cNPl sob o 30.728.420 /0001-50'
com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bemardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste

ato, representado pelo Secreúrio SR. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALH0, portador da Cédula de Identidade nq

SZZ34B e do CpF nq 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: ALTo POSTo ESA LTDA, CNPI:

1.7.320.927 /OOOZ-9i, sediada na Rua Bernardo Lima na 21,76 - Bairro: Faveira- São Bernardo - MA, CEP: 65 550-

000, por intermédio de seu representante legal EDILSoN S0ARES CPF: 354.7 ú.4f3-9ldoravante denominada

CoNiRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos nâ proposta objeto do PE np 026/2022' e

PRoCEsSo ADMINISTRATIVo NO -20,2030 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 027 /2022 qUC SC TCgCTá PCIA

Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSULA pRIMEIRA - DO OBTETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO ADMINISTRATM

Ns 2022030 - cpl-pMsB, tendo por ôbjeto contrataçâo de empresa para fornecimento de combustÍvêis e

óleOS lubrifioantêS para atender a Secretâria de Educação/Fundo municipal de Educação. lntegram o presente

contrato, independentemente de rânscrição, o Edital seus anexos e a Proposta e ATA DE RECISTRO DE PREÇO da

Contratada. Cônforme preceituar o artigo 55 inciso Xl de vinculação ao edital de licitação ou termo que a

dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor'

CúUSULA SEGUNDA - DO VALOR
o valor global pela aquisição do obieto contratual é de R$ 1.678.953,30 ( Um Milhão seiscentos e setenta e oito

mil novecentos e cinquenta e trás reais e trintâ centavos) que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas

de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrâto'
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UND 80 2.800,004 Óleo lubrificante motor Diesel Top Turbo -

UND 80 938,1 1 75.048,805 Tambor de Graxa 20kg Chassi 2

UND 80 725,05 58.004,00ô Óleo 90 GLs - Bahe 20 [tros

31.032,00UND 60 517 ,27 Óleo 68 Balde 20 litros

'166,5UND 1108 Arla 32 (GL 20 liúos)

928,11 46.405,50Óleo 140 - Balde 20 litros 50I
333.953,30
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cúsulA eUARTA - Dos AcRÉsrMos E supREssÕEs
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contrâtuâis, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 250lo (vinte e cinco) por cento do

valor inicial atualizado do contrato, em observância ao art.65 § 1q da Lei8.666/93.

CúUSULA QUINTA. Do PRAZO DE VIGÊNCTA
\- O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinaturâ e findar-se-á no dia 37/12/2022, podendo ser

prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme aftigo 57, inciso I, da Lei

no 8.666/93, e suas alteraçôes.

CúUSULA sExTA . DA FTSCALAZAçÂO
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Educação que poderá a

qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como
propor a âplicação das penalidades previstas deste instrumento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão qeditados em nome da CONTRATADA, mediante
transferência bancaria em conta corente da CONTRATADA do Banco BB, Agência 2826-ó Conta conente
20,721-7, umâ yez sâtisfeitas âs condições estabelecidas neste Conüato.
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18.315,00 |
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CúUSULA TERCEIRA - DoS REcURsos FINANCETROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:
EDUCÁçÃO:

12.361.0050.2035.000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARTA DE EDUCAçÀ0
33903OOO . MATERIAL DE CONSUMO

72.361.0832.2t97.0000 - MANUT. E FUNC. D0 ENSTNo FUND. 30%
33903OOO . MATERIAL DE CONSUMO

12,367.0832.220I.000 - MANUT. E FUNC. DE CRECHES

339O3OOO _ MATERIAL DE CONSUMO

12.365.0A32.21,03.000 - MANUTENÇÀO DO ENSTNO INFANTIL E PRÉ-ESCOLA

33903OOO - MATERTAL DE CONSUMO

1.2.366.0427.2L05.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÂo DE IOVENS E ADULTOS

33903OOO - MATERIAL DE CONSUMO

CúUSULA SÉTIMA . Do PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal corresponderte aos produtos adquiridos já a Nota

Fiscal deve está devidamente atestadâ pelo Setor Competente e será efetivâdo no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.
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PAúGRÂFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentaçâo fiscal será motivo de correção
por parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

definitivamente sanado.

PARíGRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado através
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

CLÀUSUUT OITAVA . DO REAIUSTE
0 valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento
autorizâdo pelo governo Federal.

cúUsULÂ NoNA - DAs oBRIGAcoES DA CoNTRÁTANTE
A CONTRÁTANTE obrigar-se-á:

aJ Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
bl Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabÍlidade das

embalagens, estado de conservaçâo e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas
as ocorrências relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a

regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos

omissos;
dl As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do representante deverão
ser solicitadas, a seus superiores em tempo hábil pâra adoção das medidas convenientesj
e) Receber o objeto do contrato na forma do arl 73, inciso II, alÍneas a e b da Lei 8.666/93.

cúUsULÀ DÉCIMA. DAs oBRIGAÇÔES DA CoNTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou ordem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretariâ Municipal de Administração, em
estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do

serviço para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao

servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretâria
Municipal de Administrâçâo, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sextâ-feirai
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 vigor para
perfeitâ execução do contrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao obieto do contrâto respondendo
pelos encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e

outros correspondentes;

PAtuícRÁFO 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. Tâl comprovação será feita
mediante apresentação de Certidão negativâ de debito CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIIt da
obrigâção da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
por eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidâs na licitação.
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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 Secretâria Municipal de Administração;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

cúsULA DÉcIMA PRIMEIRÁ . DAS PENÂLIDADES
0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estâbelecidas,

sujeitará a C0NTRATADA as sanções previstas na Lei Federal nq 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88

PARríGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do obieto deste Contrato sujeitará a

CONTRATAD-q, à multa de mora correspondente a 0,3010 (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do

fornecimento, até o limite de 10% (dez por cento).

PAR/íGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CoNTRATANTE poderá, garantida a

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes

sanções:
al Advertência;

b) Multa de 1.0 % (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
cJ Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Dectaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição'

e) As sanções previstás nas alíneas "a", "c" e "d" podendo ser âplicadas conjuntamente com

a prevista na alÍnea "b".

PARríGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

c0NTRATADA e publicada no jornal oficial do Estado ou Dou, constândo o fundamento legal, excluídas os casos

de aplicação das penalidades de advertências e multâ de mora.

CúsULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

ÃI *".raão 

-*".rção 

toal o, prrcial deste contrato enseia a sua rescisâo, com as consequências contratuais e as previstas

em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, proietos ou prazos;

bJ - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a C0NTRATANTE 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;

ej - a paralisaçâo do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à C0NTRATANTE;

f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com

outrem, a sessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporaçào

não admitidas no edital e no contrato;
gJ - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão

áesignada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal

de Secretaria Municipal de Administração;
hJ - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1a do art 67

desta Lei Federal nP 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauraçâo de insolvência civil;
jl - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que

preiudique a execução do contrato;

Fohc
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Folht

IJ.razõesdeinteressepúblico,dealtarelevânciaeamploconhecimento,justificadase
a"t...inra", p.tã mlxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

C0NTRATAN'IÊ e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

.; - , ,rp."rrão, pot pu*" da CONTRATANTE' compras' acarretando modificação do valor

inicial do contrato além do limite permitido no § 1q do art 65 desta lei;

n) - , su.p"n.ão á" sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE' por prazo superior a

120 (cento 
" 

uin,") Oi"t, 
"lt'á "rn 

taso de calamidade pública' grave perturbação da ordem

interna ou gr"aau, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo'

independentemente do
pagamento oúiigatorio de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas

desmobilizações e mobilizações e outras previstas' assegurado a CONTRATADA' nesses

.usor, o Oi."iio-0" opàt p"i' t"p"nsão do cumprimento das obrigações assumidas até que

seja normalizada a situação;

o1 - o ",.utJi,fJáil 
ôo lnou"ntu) dias dos pagamentos devidos. pela CONTRATANE

decorrentes aã, 
'io.n".i'n"ntàs 

1á recãbidos salvo em caso de calamidade pública, grave

perturbaçãodaordeminternaouguera'asseguradoaCONTRATADAodireitodeoptarpela
.rsp"n.ao ao.,.frimento de suais obÍigaçÔes até que seia normalizada a situação;

PAkíGRAFO pRIMEIRO - 0S caSOs de rescisãO contratual serão formalmente motivados nos autos do processo'

assegurando o contraditório e a ampla defesa'

PAúGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:

u] Oat"a*inJa' pát uto "'ltut"t'l 
e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alÍneas'a' a'i' desta cláusula:

U] 
"migau"r, 

frt iãtOo ""tt" 
as partes' reduzidas a termo no processo da licitação' desde

que hajà conveniência para a C0NTRATANTE;

judicialmente, nos termos da legislação'

CúSULA DÉCTMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

osserviçosdeverãoserentreguesconformeCronogramaconstantenosanexosplanilhasorçamenúrias,parte
integrante deste.

pAtuíGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contrato será recebido conforme cláusula Décima, sendo que os serviços

que não satisnzerem as condiçõJs ciãa*., p.ãp"r" e no edital serão recusados e colocados a disposição da

CoNTRÁTADA, para serem corngidos, dentro do prazo estabelecidos enre as partes;

pARlíGRAFo SEGUNDo - A critério da prefeitura Municipal de sÀ0 BERNARDo poderá ser concedido novo prazo

para recebimento dos serviços ."ialoao. o.or."ndo a releição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A

C0NTRATADA será nocficada p"ir'*grrJr". no prazo Máximo de 15 fquinze] dias corridos, sob o risco de

incidir nas penalidades preústas no ArL 87 da Lei n' 8 '666/93;

cúsulA DÉCIMA QUARTA' DAs ALTERAçoES

Estecontratopoderáseralterado,comasdevidasiustificativas,nocasopreviStonoart.daLein.8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA qUtNTA. DA PUBLICACÂO

Denrro do prazo de 20 (vinteJ di;:;;;ã;ã;ua assinatura, a coNTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do Presente Contrato.

CúUSULA SÉTIMA - DO FORO

õ*fr-;il;;" aã SaO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou

pendências resultantes deste Contrato'
g po, ",o,"t ã" acordo, depois de lido e achado conforme' foi o presente instrumento

Iavrado em 3 ftrêsJ vias de igual teor e forma, assinado pelâ partes e testemunhas abaixo'
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