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CONTRAT0 N° 20220009/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAT6ES DO NORTE/MA, localizada na Av. Dr. Ant6nio
Sampaio,100 -Centro, CEP: 65.468-000 -Mat6es do Norte/MA, atrav6s da Secretaria Municipal
de Assis6ncia Social, inscrita no CNPJ sob n° 01.612.831/0001-87, neste ato representada por
Francinecia Viana Bezerra, Secretaria Municipal de Assistencia Social, inscrito no CPF n°
124.888.103-63, e de outro lado a firma POSTO JOYCE IV EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) sob o
n° 11.784.124/0001-21, estabelecida a Rua do Comercio, 36, Centro, Miranda do Norte/MA,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) Adriano
Almeida Sotero, portador do(a) CPF 011.504.013-70, tern entre si justo e avengado, e celebram o

presente Instrumento, do qual sao partes integrantes o Edital do Pregao n° SRP-04/2021 e a proposta
apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as normas
disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as clausulas que se seguem:

®

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 0BJET0
1. 0 presente Contrato tern como objeto o Registro de Pregos para a Aquisigao de Combustiveis e
Lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social do
Municipio de Mat6es do Norte/MA.

ITEM

DESCRICAO

UNIDADE QUANTI. V. UNIT.

Gasolina Comum

1

Litro

15.000,00 R$ 5,10

TOTAL

V. TOTAL
R$ 76.500,00

R$ 76.500,00

CLAUSULA SEGUNDA - D0 VALOR D0 CONTRAT0
1.

rt

0 valor deste contrato, e de R$ 76.500,00 (setenta seis nil e quienhentos reais ).
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Administragao do CONTRATANTE qualquer obrigapao quanto a sua execugao ou pagamento.

CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realizagao do Pregao n°
SRP-04/2021, realizado
com fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n° 8.666/93e nas demais normas
vigentes.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO D0 CONTRAT0
1. A execugao deste Contrato, bern como os casos nele omissos regular-se-ao pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de direito ptiblico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposig6es de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n°
8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
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0 prazo de vigencia deste Contrato tera inicio em 07 de janeiro de 2022 extinguindo-se em
31 de Dezembro de 2022, com validade e eficacia legal ap6s a publicagao do seu extrato,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o
tiltimo.

:Lc::e:::OAcsOENXTTi-T:::EENCARGos Do CONTRATANTE

A

on#cO I

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependencias do
CONTRATANTE para a entrega dos produto/servigo;
1.2 -impedir que terceiros fomegam os produto/servigo objeto deste Contrato;
1.3 -prestar as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA;
1.4 - devolver os produto/servico que nao apresentarem condig6es de serem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/servigo devolvidos mediante comunicagao a ser feita pelo
Servico de Almoxarifado;
1.6 -solicitar, por interm6dio de Autorizagao de Fomecimento expedida pelo Servigo de
Almoxarifado, o fomecimento dos produto/servigo objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar a CONTRATADA, qualquer irregularidade no fomecimento dos

produto/servigo e interromper imediatamente o fomecimento, se for o caso.

CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Cabera a CONTRATADA:
1.1 -responder, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos

a

produto/servigo, tais como:
a) salarios;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuig5es;
d) indenizap6es;
e) vale-refeigao;
I) vales-transportes; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Govemo.
1.2 -manter os seus empregados sujeitos as normas disciplinares do CONTRATANTE,
porem sem qualquer vinculo empregaticio com o 6rgao;
1.3 -manter, ainda, os seus empregados identificados por cracha, quando em trabalho,
devendo substituir imediatamente qualquer urn deles que seja considerado inconveniente a boa
ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso as dependencias do

CONTRATANTE;
1.5 - responder pelos danos causados diretamente a Administragao do CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fomecimento do produto/servigo, nao

ee

Pagina 2 de 8

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOES DO NORTE/MA
CNPJ N° 01.612.831/0001-87
AV. DR. ANT6Nlo SAMPAlo,100 -CENTRO, CEP: 65.468-000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S`QCIA`L\

- ` . EL
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou o acolppanhamento pel
CONTRATANTE;
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o
fomecimento do produto/servigo;
1.7 -efetuar a entrega do produto/servigo objeto da Autorizacao de Fomecimento, de acordo
com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (tres) dias titeis ap6s o
recebimento da Autorizagao de Fomecimento expedida pelo do Servigo de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produto/servigo considerados sem condig6es de consumo, no prazo
maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicapao expedida pelo
Servigo de Almoxarifado;

a

1.9 -comunicar ao Servigo de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessdrio; e
1.10 -a obrigagao de manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigag6es assumidas, todas as condic6es de habilitagao e qualificagao exigidas no Pregao n° SRP04/2021.

CLAUSULA OITAVA - DAS 0BRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS
1. A CONTRATADA cabera, ainda:
1.1 -assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigag6es sociais

previstos na legislapao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na 5poca pr6pria, vez
que os seus empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, tamb6m, a responsabilidade por todas as providencias e obrigag6es

fi
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ele, ainda que acontecido em dependencia do CONTRATANTE;
1.3 -assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas
ao fomecimento do produto/servico, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou
continencia; e

1.4 -assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicagfo deste Contrato.

2. A inadimplencia da CONTRATADA, com referencia aos encargos estabelecidos no item
anterior, nao transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administragao do CONTRATANTE,
nem podera onerar o objeto deste Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES GERAIS

]DeveraacoNTRATADAobservar>tambem9osegu[nteer
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1.1 - expressamente proibida a contratapao de servidor pertencente ao quadr de pessoal do
CONTRATANTE durante a vigencia deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculagao de publicidade acerca deste Contrato, salvo se
houver previa autorizagao da Administragao do CONTRATANTE; e

1.3 -vedada a subcontratap5o de outra empresa para o fomecimento do produto/servigo
objeto deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENT0 E DA FISCALIZACAO
1. Este contrato sera acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando
o CONTRATANTE, permitida a contratagao de terceiros para assisti-1o e subsidia-lo de

®

informag5es pertinentes a essa atribuicao.
2. As decis6es e providencias que ultrapassarem a competencia do servidor designado para esse fim
deverao ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo habil para a
adogao das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragao do CONTRATANTE,
durante o periodo de vigencia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for
necessario.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTACA0
1 . A atestagao das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/servigo cabera ao Chefe do
Servigo de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA

a

1. A despesa com o fomecimento do produto/servi9o de que trata o objeto, esta a cargo da dotap5o
orgamentaria:
Secretaria Mum. De Assistencia Social

UNIDADE ORCAMENTARIA.: 1201
FUNCA0 PROGRAMATICA: 08 244 0017
PROJ ATIVIDADE: 2.040 Manutengao das Atividades do FMAS
ELEM DE DESPESA: 3.3.90.30.00 Material de consumo

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - D0 PAGAMENTO
1. A CONTRATADA devera apresentar nota fiscal para liquidagao e pagamento da despesa pelo
CONTRATANTE, mediante ordem bancdria creditada em conta corrente ou cheque nominal ao
fomecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentacao dos documentos junto a(o)
CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura devera estar acompanhada das guias de
comprovacao da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal,

Gs-,s---
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bFdeoL.
Estadual e Municipal do domicilio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou e
fotoc6pia autenticada.

3. 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestacao, os
produto/servigo fomecidos nao estiverem em perfeitas condig6es de consumo ou em desacordo com
as especificap6es apresentadas e aceitas.

4. 0 CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizag6es devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidapao qualquer
obrigacao financeira, sem que isso gere direito a alterapao dos pregos, ou de compensagao financeira
por atraso de pagamento.

®
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CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela,
ser a seguinte:

EM = I x N x VP
Onde:

EM = Encargos morat6rios;
N = Ntimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = fndice de compensagao financeira = 0,0001644, assim apurado:
I = (TX)
365

I -(6/100)
365

a

I -0,0001644
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensagao financeira prevista nesta condigao sera incluida em fatura a ser
apresentada posteriormente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACA0 D0 CONTRAT0
1. Este Contrato podera ser alterado mos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja
interesse da Administragao do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - D0 AUMENT0 0U SUPRESSA0
1. No interesse da Administragao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato

podera ser aumentado ou suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme
disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n° 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condig6es licitadas os acrescimos ou
supress6es que se fizerem necessarios, ate o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser
contratado.

C---
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3. Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as
supress6es resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

QioQl

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PHNALIDADES

1. Pela inexecugao total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e#mais
obrigap6es assumidas, a Administrapao do CONTRATANTE podera, garantida a previa defesa,
aplicar a CONTRATADA as seguintes sang6es:
1 . 1 - advertencia;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecug5o
total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicapao oficial;
1.3 -multa de 0,5% (cinco d6cimos por cento) por dia de atraso e por ocorrencia, ate o
maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,

a
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deste Contrato, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicapao oficial;
1.4 -multa de 0,3% (tres d6cimos por cento) por dia de atraso e por ocorrencia, ate o
maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA,
injustificadamente ou por motivo nao aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente a
solicitagao ou a Autorizagao de Fomecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Clausula S6tima
deste Contrato, recolhida no prazo mckimo de 15 (quinze) dias, contado da comunicacao oficial;
1.5 -suspensao tempordria de participar em licitapao e impedimento de contratar com a
Administragao do do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO PATOS/MA, por ate 2 (dois)
anos.

r!

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administragao Ptiblica, pelo prazo de ate 5 (anos)
anos, garantido o direito previo da citagao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a pr6pria autoridade que
aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execuc5o do objeto deste Contrato;
2.2 -nao mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 -comportar-se de modo inid6neo;
2.4 - fizer declaragao falsa;
2.5 -cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execucao do Contrato;
2.7 -nao celebrar o contrato;
2.8 -deixar de entregar documentagao exigida no certame;
2.9 -apresentar documentacao falsa.

3. A16m das penalidades citadas, a CONTRATADA ficara sujeita, ainda, ao cancelanento de sua
inscrigao no Cadastro de Fomecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justificado e aceito pela
Administragao do CONTRATANTE, em relapao a urn dos eventos arrolados no item 2 desta
Clausula, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

6{
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CONTRATANTE, poderao ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - I)A RESCISAO
1. A inexecu9ao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77
a 80 da Lei n° 8.666/93.

2. A rescisao do Contrato podera ser:

2.1 -determinada por ato unilateral e escrito da Administrapao do CONTRATANTE, mos
casos enumerados mos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a

n

CONT#A#::,ap::t::::i:C::t:efnafsmpa£:s3,°rfri:::)adafatse;rmo no processo da licitapao, desde
que haja conveniencia para a Administragao do CONTRATANTE;
2.3 -judicial, mos termos da legislagao vigente sobre a materia.

3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e
fundamentada da autoridade competente.

3.1 -Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contradit6rio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA 0ITAVA - DA VINCULACA0 A0 EDITAL, A PROPOSTA DA
CONTRATADA E A0 TERM0 DE REFERENCIA
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregao n° SRP-04/2021, cuja realizapao decorre da
autorizapao do Sr(a). Raimundo Daniel dos Santos Lima, e da proposta da CONTRATADA.

®

CLAUSULA DECIMA NONA - D0 FOR0
1. As quest6es decorrentes da execugao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no Foro do Municipio de Mat6es do Norte, com
exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (tres) vias de
igual teor e forma, para que surtam urn s6 efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelas
representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA.

Mat6es do Norte-MA, 07 de janeiro de 2022

6utcegivcaLuleJfuqpeulLcuLgrgr~

SHCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CNPJ n° 01.612.831 /0001 -87

Francinecia Viana Bezerra
Secretaria Municipal de Assistencia Social

CONTRATANTE
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CNPJ 11.784.124/0001 -21

Adriano Almeida Sotero
Representante Legal

CONTRATADA
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