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CONTRATO N2 08112001/2021
PROCESSO ADMINISTRÁTIVO N9 3008030/2021

TERMO DE CONTRATO |dE pMPRA NS 08112001/2021, QUE FAZEM ENTRE SI OMUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
DOS PATOS/MA E A EMPRESA RIBEIRO&FERNANDES LTDA.

!
APREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por Intermédio daSecretaria Municipal de Administração,
com sede na Av. GetúliÍD Vargas, ns 135, centro, CEP.: 65.665-000, São João dos Patos/MA, inscrito no CNPJ
sob o n® 06.089.668/0001-33, neste ato representada pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, a
Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, portadora da Carteira de Identidade n® 03^460720061 (SSP/MA) e CPF n®
038.921.083-82, doravante'|denominada CONTRATANTE, "e aeimpresa RIBEIRO&FERNÂND^LTDA, inscrita no
CNPJ n® 03.549.504/0001-53, estabelecia na Av. Presidente Médlce, n® 1740, séde, CEP.i^^eS.eoS-OOO, centro,

y j I . : jir >* j f
São João dos Patos/MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Gilson Ribeiro
Fernandes, brasileiro, çortádor do R. G. 1102844 (SSP/PI) e:CPF n® 470.3^9!633-04, tehdojem vista oque
consta no Processo n®|30C}8030/2021 e em observância às disposições da||Leí n® 8.666f de|21 de junho de
1993, da Lei n® 10.520,|de 17 de julho de 2Õ02 e_n^Ui;n® 8.078, de 1990 -CóÜigo de Defesaldo Consumidor,
do Decreto n® 7'.892, de 23| de janeiro de 2013, resolyehífcelebjar o presente Jermo.de Contrato, decorrente
do Pregão Eletrônicò n® 20/2021, mediante as çíáusTjlâs..CcbndiçÕes> seguirpnunciadas. 'I •

ll.. CLÁUSULA PRÍMEIRA - OBJETO.
!'rt-N7

1.1. o objeto do presente Terfhò.de Contrato é a aquisição de combustíveis para atehder.as necessidades
•* ^ ' I I • , ' , ! ^ î'.| ^ f''\ ' ' } I " "I

da Secretaria Municipal de',Administração de São João dos^Pàtos/MAj çohforrtie especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo delReferência, anexo do Edital.) ^

/": I

• j I i /

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital dorPregão.-EletrõhÍco, jdéntifÍcadp ,nq preâmbulo e à
proposta vencedora, iridependentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:' . f/.
. /

.1^11) r
ti'J.

ITEM • 1 pkscRiçA'o'-.I.>; 7 • .UNIDADE ,.QUÃNTI.I'; ; v.unitJ V. total

1 DleselSld | | f' R$5,22' 1 R$ 21.924,00
2 Gasolina Comum'| | • - . V . Litro" X. íoi.iqo'!; RS 6,65'. RS 7.992,00

^ 1 1 - TOTAL; ! R$ 29.916,00

ii. .]

12. CLÁUSUU SEGUNDA- VIGÊNCIA lll. -.'...L

2.1. O prazo de,vigência deste Termo de Contrato é aquele fIxadO no Terrnò He Referênçla,, com início na data
de 08 de novembro de 2021 e encerramento em 31 de dezembro de 2Ò2Í;'.prprrogável.na forma do art. 57,
§1®, da Lei n® 8.666, de 1993. _ . i ^ ..

CLÁUSULa1:ÉRCE1RA-PREÇO. .Í3.

3.1.

reais).

ht.i
I

o valor do presente Termo de Contrato é de RS 29.916,00 (vinte e nove mil, novecentos e dezesseis

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual. Inclusive tributos e/ou impostos, encargossociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes", taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.
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prr
J.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo;

I !
PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIa| DE ^DMINISTRAÇÃO
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2004.0000|-MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DASEC DE ASMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

15. ' CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO. J

a) Opagamentò será! mensal; efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias ^consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos á Créditos Tributários Federais e"à Dívida Ativa''da União'', CNDT e FGTS, com

{I . • - H' iti , • '
validades compatíveis àdata do pagamento; desde que não haja fator impeditivo provocado pèla Contratada.^ .. , ^

í6i CLÁUSULA SEXTA-j} REAJUSTE.

}.l. Os preços são fixòsjé jrrpajustáyeis hp-prazo de um_ano còntadp'da;çlata;
aapresentação das propostas.^ ' \ j-
6.2. Dentro do prazo=de vigêhcla;^ò.;Contrato-e,m'êdiànte:solicitação'da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de urn ano, ápíicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas econcjluídasypós aocorrência da^nualídáde. ^ '̂,\( ,j[ '• jj j
6.3. Nos reajustes subsequentes ao.primeiro, o interregno míh1mo'de/_ürn'áno'será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste. — '\ - | r|. I,x J '-JI - i -.j } ' ' 'I 'l- . .
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do-índice de reajustamentoro-GONTRÁTANTE pagará à CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando'a díferença':Correspohdente tão logo seja

divulgado oíndicedefinitivo.7/; |Lif; I: í
6.5. Fica a CONTRATADA obrigadá,a\ãpfesentár memória de cálculo refèrente^ao reajustámeríto de preços do

, K. BI 'sT-o • . -.7 •i.tí ~,/lj 'M}h • r. 1
valor remanescente, sempre que-,esteiocorrer..--- //Js -í-

i « \- \'Í. . i ff •' '• l \6.6. Nas aferições finais, o jhdice utiliza_d^-parãYeajüste será;:obrÍgatorJ^entéyjo'definitiyo. |
6.7. Caso o índice estabelecido paraTêajustam^ntíTvehha^à.seKextintp-ou deTquãlquer forma não possa mais
ser utilizado, será 3dotado|em substÍtuição,'0 que .víer asêf-deterniíi^adp pela legislação então em vigor.
6.8. Na ausência~de previsão iegál quántb áo índice sübstituto, ás^pàrteslelegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço dd'valòr remanescente, por meio de tePmo aditivo. ' ^ '

imiteJpafa
{'

-í?

i

•

í?,"" )•

Í7. CLÁUSULA SÉTIMÃ rGARANTjA p| |XEÇyÇÃO.

i, - Iij j|' <
I !!• •

7.1.

8..

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
'••li " ' •. '" • ' " li 1 i"

:BC2SH!CLÁUSULA OITÁVA.- ENTREGA É RECEBIMENTO DOOBJETO.

9. a) Oproduto jdeverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Públicos. O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento do posto contratado. 0 não
cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.

10. b) Os abastecjmehtos deverão ser realizados de forma imediata, mediante apresentação deOrdem de
Abastecimento. j
11. c) O combustível deverá estar dentro dos padrões estabelecidos pelas agências reguladoras, sob pena
de aplicação da penalidades cabíveis;
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12. d) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃo|doS PATOS/MA.
13. f) Este processo refere-se à aquisição de combustíveis, por meio de Processo licitatório na modalidade
Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por item;

14. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá Incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos,'tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao curhprimento integral do objeto
presente neste termo de referência;

15. • Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem ser conferidos de-açprdo com a ordem.-de-fornecimento, quantidade-e .qualidade. Caso não
estejam de acordo corh as normal os mesmos deverão ser devolvidos-junÈaménte corn o'comprovante de
entrega não assinado. | - ; _• jí l*-'í í' •

(v-?. ?! -- r <

16. ClAÚSULÁ NONAlf FISCAUZACÃOl

16.1. A fiscalização ^da; èxecução_do bbjeto.seráíefétüáda,^^ Comiss|o/RVpresentánte| designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de^eferênciaí anexo do Editai?- •. •

• J...J • ' . {I Jí- h
StI CLÃUÍSUÍÁPÉCímI--obrigações da contratante Eda CONTRÁfÀDA.

A Contratante sè obriga a:' '

a) acompanhar e fiscalizar a execução do co'ntratò; '
b) permitir olivre\acesso|do5 empregadps>.da-cont^tadès^ depehdênciasr^^o contratante para tratar de
assuntos pertinentes ãos p^odutoyaci^iridõs; 'I —'-L- | i i-
c) rejeitar, no todp ou em parte, os)produtos'em'desacordo'com'o:pontrato;
d) proceder ao pagamentoído contfjáto dentro do prazo estabelecido;j /•
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamentò^âo fornecimento dos produtos atestados.

' i "ti '"V í i i f I •*' I ' 'f) Aplicar as penalidades copt_ratuais,\quando for ocaso. i/} " /// ' • "

AContratada se bbrigaja: •' -.4-- / 4 j j• \
a) manter preppsto, aceito pela ád^ministra'ção..dá j'rèféitura.-M^ dòs^Patos-MA, durante
todo operíodo de vigêncla||daJicltáção7.párarrêprès"entá-lo sempre queTfor.necessário; A- 1
b) informar ao Chefe do Setor de Compras.da--Prefeítura-Municipal de SpòUoão dos Patos-MA, ou ao seu
substituto eventual? |quandp for o. caso,- qualqyèf/anormalidade de^ caráter Urgente e prestar os
esclarecimentosjjuigados necessários;-' ^ | i;Í. | ' ;
c) manter, durante .tòda alexecução do.contrato, em compatibilidade com'aslpbrígações assumidas, todas as
condições de habilitação elqúaljficação exigidas na iicitação;

AYV ' '
Aí

i

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração outerceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo ná execução dò contrato, nãó excluindo ou.reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinaçõesl emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenientes;

f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
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h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido; '
i) entregar os produtos | nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor; |
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ouprepostos. \
1X8. CLÁUSULA DÉCIMA PRIIVIEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. -iiL

19.1 . Comete infração adminisUadva, nps_term,oj_da Lei n2_10.520,_^e.2002, qjicjtante/adjudicatário que:

^ i ^ i
'equivalente,Iquándo convocado
•( <i i I

'í: \ l
i j-f í- ' i
if íi'< ! i

19.2. Não assinar o termo de contrato qu aceitar/retirar o instrumento
dentro do prazo de validadeida proposta;

; . "j 1
19.3. Apresentar documentação falsa; -

1 I • -• - - '-J-L-Vv/j-
19.4. Deixar de entregar bs "documentos exigjdos:nócèrtámê;\

- 1 i' '• ' >

* ij v;
I

Não mantivera'proposta; ' - '!,!

• i J í-
Cometer fraude fiscal;

Comportar-se cie modo iriidôneo;

19.6.

19.7.

19.8.

^ ^ 'i X —I

19.5. Ensejar o retardamentorda^exeçuçãó do objeto;

¥ i

r;\v /,;i:

H íl--
.r:

I íií
I T-
'' V' '

lííil'

19.9. O atraso Injustificado oü retafdarriento na prestação dè,serviços pbj^o deste'certame sujeitará a
empresa, a juízo da Administração, à^muíta moratória de 0,5% (mé|o'ppr cento), por dia de atraso, até o limite
de 10% (dez porcentojiconforme détérminâ o árt. N® 86^ da-Lei N? 8666/93.0! ,. í

X :! ^ WA i •
" ] I " \ \ '

19.20. Amulta prevista neste ITEM*será descontada dos-créditos qué,a co'ntratáda possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PAXQS/MA^e^poderásCUfn^lar cqm-asrdémaisjsanções administrativas, inclusive
com as multas previstas. | -i . i

tp,iX- I s
1 a ___s- -Vs. .>• vJ- n 'i, > :

a) Advertência por escrito;

19.21. Ainexecuçãp total ou parcial do objeto' contratado, ã~Adrninistração;póderá aplicaria vencedora, as
seguintes sançõés administrativas, nos termos do artigo'N9,87, da Lei Ns8.666/93: J

í 1 r'

;i;
íii! 't"' í ./

í f " * 'li •b) Multa a'dmlnlstrat|va com natureza de perdas edanòs da ordem dejaté 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato; ----- • —

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;I I

j
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos; |

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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aplicou a penalidade, dej acordo com o inciso IV do art. NS 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. 7^ da Lei
10.520/02 e art. Ns 14 do Decreto Ns 3.555/00.

I ,1
20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, podendo a A'dministração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficiai do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstasjneste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

i ,
CLÁUSUU DÉCll^SEGUNDA-RESCISÃO.'20.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
/. i " -

20.20.1. Por ato.unilateral elescrito da Administração, nas situações previstasihos .incisos 1a XII e XVII do art.
78 da Lei ns 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência) anexo ao Edital;

i • ^i = .—-t:''-''-"'.'..

__ t.i,—i-... .

ir '.í' ]•

Iti 'i

:, nos termos.do.art: 79,^incisõ'll, tíá'LeÍ'n2.8.666, de 1993. •

<1-

20.20.2. Amigavelmente

:r I

20.21. Os casos de rescisão confratuar-serão formalmente motivados",'assegurando-se à CONTRATADA o
I ' ' ' V•S , Éi "t,.f • I I

direito à orévia e amola.defesa. ' —•' • / • ; •direitoà prévia e ámpla defesa. ' , , • .• /, is
-r

'í
ji!

no art. 77 da Lei nS 8.666, de 1993., "
í i •' >

- * 'i

, . . ,• 'l Víp -ir -
20.22. A CONTRATADA reconhece os direitõs da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista

. . .J. í
AÍ-

• ,K •

20.23. O TERMO DE tRESGISÃO' SERÁ .RRECEDIDO..DE-RELATÓRIO:.INDÍeATiyO 005 SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME OCASO: 1 ' '

20.23.1. Balanço, dos eventos cqrítratuais já.cumpridos ou pardaimente^cümpridqs;

I I -'vÀ'íf-'"
20.23.2. Relação dos pagam'entps já efetuados é ainda devidos;'

20.23.3. Indenizações e multas. )

.11 • w- ••
WlT CLAÜSÜLA'DÉCrMA TERCEÍRÁ - VEDAÇÕES._

^ I- I
21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:

V I

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;^
L •<

I
21.20.2. interrorriper a execução contratual sob alegação de inadlmpiementó' por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

122. CLÁUSULA DÉCIMã":QUARTA - ALTERAÇÕES.

22.20. Eventuais aitérações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei ns 8.666, de 1993.
I
I

22.21. A CONTRATADA é obrigada d aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25?^ (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Í23. _CIÃUSUT^ÉCIMÁ QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

. I
23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n^
8.666, de 1993, na Lei nS ló'.520, de 2002 edemais normas federais de licitações econtratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei ns 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

|24. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA ^ PUBLICAÇÃO.
i! .

1 :i II, '

24.20. Incumbirá, à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município; nò pra^zo previsto na Lei ns 8.666, de 1993. ' | J, ]

i25r^"CLÁUSULA DÉCIMAÍSÉTIMA - FORO. ll
:i ji. í- -

25.20. É eleito, o Foro da
execução deste termo
Lei n2 8.666/93.: . i

Comarca de SÃO JOÃO DOS P/^TOS/MA para dirimir òs litígios que decorrerem da
de Contrato que,não ppssam-sèrj:o'mpbstoS:pela conciliação, conforme art. 55, §22 da

---' jacio, o presente Termo^e Contraío;foi íayVadWm duas (duas) vias de igual
ó érn ordem, vai'assinadbipelos contràèrítes. , j' '

Para firmeza e validade dO| pactuado
teor, que, depois de lido e achado

•Hi; \
SÃO JOÃO'DbSPÀfOS/MA,i06 db novembro'de 2021.

'•^7. 'thua
Secretária

om.es )//;••'
Inisffação ^fl
" ' DOS.PÃTÒS.PREFEITURAMU

atante

RIBEIRO&FERNANDES LTDA

CNPJ n9 03.549.504/0001-53
Gilson Ribeiro Fernandes,

Contratado

i' í?
ri

•I ' I
!L
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