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DOS PATOS/MA EAEnlaPR^A RIBEIRO&FERNANDES LTC

APREFEITURA MUNICIPaJ DE SÃO JOÃO DOS PATOS C
I I

Serviços Públicos, com sede na Av. Getúlio Vargas, ns 13

inscrito no C^ PJ sob ^o n® 06.089.668/0001-33, neste
ADMINISTRAÇÃO, a Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, por
(SSP/MA) e CP
LTDA, inscrita

65.665-000, centro,.São João dps Patos/MA, doravante d
Sr. Gilson RibeiroiFernandes, brasileiro, portador dò R; G.

• ns 038!921!083:82, doravante denomlnâc
no CNpi nsj|o3.549;5p4/Q001-53, estabeli

vista oque cojista ho Processo ns 30080_30/202i;e em
junho de 1993, dã Leijo® 10.520, de 17"de julho de 200j
Consumidor, dp Decreto ns, 7.892, de 23 de janeiro de 20
decorrentedo Pregão Eletrônico-ns 20/2021, mediante asícláusulás e çondiçõesjáíseguir enunciadas.

il. CLÁÜSULAPRIMEIRA-OBJETOí;

1.1. Oobjètp dò presente Termo de Contrato é aaqi
da Secretaria Iplünicipai de| Obras-e Serviços Públicos de

1.2. Este Termò de Contrato vincula-se ao Edital d(

proposta vencedòra, independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:

ITEM DESCRIÇÃO ÜN

ANHÃO

DOS PATOS - MA

/0001-33
Administração

folha %

RubricaW.:™, vv

QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
A.

or intermédio da Secretaria Municipal de Obras e
5, centro, CEP.: 65.665-000, São João dos Patos/MA,
ato representada pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
:adora da Carteira de Identidade 0311460720061

aCONTRATANTE, èiá:èmpresa RIBÈIRO&FERNANDES
cia na Av^-Presidente'Médice,'in2.1740, sede, CEP.:
' , . yil: f ^ ;í •' o '
signada^CONTRATÁDA; neste ato representada pelo
102844: {SSF^/PD e'b| h9 470:349:633-04, tendo em
bseryâhcia'-ãs disp|osições da L|i-n2 8.666, de 21 de
• e'riáiLèi n9 8;078'| dé4990 -Código de Defesa do

hi-. i
3,-'resolyem celebrar d presente Termo de Contrato,

isição dèoombustíveis'̂ ^^ atehdêr as necessidades
São Jòâo-dos Patos/f^A, conforme'especificações e

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, ane>^o do Edital. ' " •'
l • i-, < ^ :

•Pregão Eletrônicòl identificado nò preâmbulo e à
Ü' ím' ~
Cl ,

DADE QUANT. <i í V. ÜNIT.'; V. TOTAL

Diesel SlLO Jtro 6o.ooo:-ir>^:i R$ 5,2211 R$ 313.200,00

Gasolinà Comum Utro' '13.800"! RS 6,6611 RS 91.908,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA-VIGÊNdA.

2.1. O prazo de;vigênçia deste Termo de Contrato é aquéié fixado' nóTermò
de sua assinatura é encerramento em 31 dé dezembro ái
8.666, de 1993

3. - CÜ^ÜSULÃtlRciÊrfiÀ^

TOTALs RS 405.108,00
;i

de Referência, com Início na data
2022; prorrogável nàifdrmádoláft. 57, §19, da Lei n9

li. ríifí ''

J':

3.1. O valqr do preserite Termo de Contrato é de Ri
reais).

405.108,00 {quatrocentos e cinco mü, cento e oito

3.2. No valor acima estão incluídas todas as desp
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, er
comerciais incidentes, taxa<de administração, frete, segu

objeto da contratação, j

2sas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

cargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
o e outros necessários ao cumprimento integral do
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'4. CIÃUSylAQUARTA t DOTAÇÃO ORÇAMENTÁF

4.1. As d 2spesas !decorrentes desta contratação e:
prevista no orçamento do Município, para o exercício de

PODER: 02PODEp EXECUTIVO
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DElOBR/JiS ESERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS

04 122 0003 202è 0000 -MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERV. URBANOS
3.3.90.30.00 - MÁTERIAL DE CONSUMO

5. 'CLÂUSÜIAQÜINTA- PAGAMENtÒ.

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo

6. T REAJUSTE.

8/0001-33
! Administração

IA.

-íÜi2£?unicef<íí

[[

tão programadas em dotação orçamentária própria,
2022, na classificação abaixo:

írirrnLii D

ie até 30 (trjnta) dias,consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos"Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, comI I I I ' '
validades cornpatíveislà data do pagamento, desde que r

. i
CLÁUSULA SEXTA

ão haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

Ju-,.

6.1. Os preços são fixos e irreajustávels.no prazo de um a ii.,no contado da dataillimlte para '
a apresentação das propostas.
6.2. Dentro do prazolde .vigência do contrato e media ite solicitação da contratada, ds preços contratados
poderão sofrer reajuste após-0'ihterregno de um ano, af"—' '
obrigações iniciadas e!conc!uídas após aocorrência da ar
6.3. Nos reajustes subsequentes ao. primeiro, o Interregn
financeiros do último reajuste.
6.4. No caso deatrasojou não divulgação do índice de rec
a importância calculada pela última variação conhecida,
divulgado oíndice clefiniti\|0.
6.5. Fica aCOjMTRÁTADA obrigada aapresentar rnemórií
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste s
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venf
ser utilizado, será adotadol em substituição, oque vier á
6.8. Na ausência de pVeviko legal quanto ao índice su
reajustamento do preço dò valor remanescente, por meló de termo aditivo.;

|7. "l:iyÚsÜLA S^IIVIA - G^ANTIA |Se EXEÇU^Gí

ilcando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
uaildade. , '

3 mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos

justamente, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
llquidando^a diferença correspondente tão iogo seja

j!
." . i' . '• * •'

de cálculo.referente iáo reajustamento de preços do

irá, obrigatoriamente^'© definitivo,
a a ser extinto ou de qualquer forrna não possa mais
;er determinado pèla'Íeglslaçãolentâo em vigor.
)stituto, as-partes! elegerão npw índice oficial, para

ir

7.1. Não haverá exigência de garantia deexecução p^ra a presente contratação.

ciSjsÚLA ÒlTÀVA -ENtREGA ERECEBIMENTO [00 OBJETO.

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo co
Serviços Públicos. O horário da entrega deve ser de acorq
cumprimento das entregas, nas datas e horários determin
10. b) Os 'abastecimentos deverão ser realizados de
Abastecimento.

11. c) Ocombustível deverá estar dentro dos padrões
de aplicação da penalidades cabíveis;
12. d) Afjscalização geral eoacompanhamento ser
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

J1

a necessidade da Secretaria Municipal de Obras e
o com o funcionamento do posto contratado. O não
idos ocasionará penalidades cabíveis,

brma imediata, mediante apresentação de Ordem de

estabelecidos pelas agências reguladoras, sob pena

30 realizados por Servidor designado pela Prefeitura
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13. f) Este processo refere-se àaquisição de combustjíveis, por meio de Processo licitatório na modalidade
Pregão Elétron co com Registro de Preços, do tipo menor Preço por item;

14. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá inciuir todos os custos e despesas, tais como;
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabaihistas, seguros, frete, embaiagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente nestej termo de referência;
15. • Todos os produtos entregues deverão estar a :ompanhados de um comprovante de recibo o quai

constará a assinatura do recebedor, em duas vias (um i via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e quaiidade. Caso não
estejam de acordo com as' normas, os mesmos deverão
entrega não askinado.

16." ClAÚSULANONAiyFÍSCAÜZÁC^^^ ./i
I ' •16.1. Afíscalízaçãojda ^execução do objeto será efe

CONTRATANTE, na forma êstabeiecida no Termo de Referência, ariéxo do EditalH^^

ser devoividos juntamente com o comprovante de

!l :f í
Z!

uada por Comissão/Representante designado pela

17. • CLÁUSULA DÉCIMA rOBRIGAÇÕE^DA CONTRAI ANTE EDA CONTRÁtADA.
i ' • . ' ! r •k -.. ti i

A Contratante sê obriga a:

a) acompanhaij e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir olivre acessoijdos empregados da contrate da às dependências-do cbntrátante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;

o com o contrato;

tabélecidò;

dámentò do fornecirnènto dos pfòdütosatestados.
i: "

c) rejeitar, no todo ou èm parte, os produtos em desacorc
d) proceder ao' págamento^ido contrato dentro do prazo.e
e) proporcionar todas as condições necessárias aojbom ar
f) Apiicar as penalidades cq

AContratada se obrigaja: .

itratuais, quandofor d caso.
4'-

" > -k
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefe turá Municipal de São João dos Patos/MA, durante
todo operíodo de vigênciá'|da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) informar ao Chefe do Setor de-Compras da Prefeitu a Municipal de São João dos ^atos/MA, ou ao seu
substituto eventual, |quajido for o caso, qualquer -..-.-j'- -í—- _
esclarecimentos^julgados necessários;

anormalidade, deiifcaráter urgente e prestar os
I'"T -jj —- [("'k'-'/ " ti 1'

c) manter, durjante toda alexecução do-contrato,';em cor ipatibilidáde cõm asvobrigações assumidas, todas as
condições de h
d) responsabil
culpa, ou doio
acompanhamento^do contratante;
e) cumprir e

abilitação é^quaiíficação exigidas ha iicitaçí
zar-se pelos danos: causados diretamente

ná execução do contrato, não excluindo o

o;

à Administração du ajterceiros, decorrentes de sua
!f ri

j reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
í'' >

! a.
fazer cumprir, seus prepostos ou conveníados, leis, reguiariientos-e'posturas, bem como

quaisquer determinações emanadas das autoridades
contratação, cabendo-íhe única e exclusiva responsabilid
seus preposto; ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, duando 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,
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
h) substituição de todo e quaiquer material que for entr
exigido; |
i) entregar os, produtos nos prazos, condições e iocal
consumidor;

competentes, pertinentes à matéria objeto da
de pelas conseqüências de quaiquer transgressão de

3 objeto a ser contratado, sem a devida anuência da

sgue impróprio, danificado, ou em desacordo com o

indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
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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
ou prepostos.

18. '" "clãÜsúía decimá primeIrà - sanções

administrativa, nos termos da19.1 . Comete infração'

NISTRATIVAS.

Lei ns 10.520, de 2002, o iicltante/adjudicatário que:

r

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

19.3. Apresentar docuriientação.falsa;

19.4. Deixa r de entregar os documentos exigidos no certame;

19.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.6. Não nantiverjá proposta;
, i •!

19.7. Cometer fraude fiscal; •

J 1
19.8. Comportar-se de modo inidôneo;

I i|
19.9. Oatraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juizoda Administração, à muita moratória d
de10% (dez por cento), conforme determina o art. Ns 86

I I
( ,

19.20. A mu ta prevista neste ITEM será descontada dc
Municipal de >Â0 JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cum
com as muitas previstas.

' ' 1

19.21. Aine:tecução|tota'l ou parcial do objeto xontrat
seguintes sanções adniinistrativas, nos termos do artigo I

a) Advertência por escrito;

b) Muita administrativa com natureza de perdas e c
o valor total dò contrato;

* ' t-«V ^

i!, )

0;5% (meio por ceqtò) por dia de atraso, até o limite
daLelN9 8666/93.;|-:!,^ ;

s créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
jlâr cbm aà demaislisanções administrativas, inclusive

idoV a;Ã^minJstraçãO:^pôderá aplicar á vencedora, as
'eST^dàtei N? 8.666/93: -

1 '• .

M. ^

anos da ordem de:átél0% (vinte por cento) sobre

c) Suspensão temporária de participação em ücit |ção éJmpedímeríto^ dè contratar com a Prefeitura
Municipal de SAOJOÃO DOS PATOS/MA, por prazo hão uperiór a 02 (dois) àhòs;

ustificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Dlimite máximo temporal previsto para a penalidade

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem
Municipal de SAO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado
05 (cinco) anos;

e) Declaração dé inidoneldade para licitar junto
motivos determinantes da punição, ou até que seja prom
aplicou a penalidade, de acordo com o Inciso IV do art
10.520/02 ea/t. N2 l4Ído Decreto NS 3.555/00.

I I

à Administração Pública, enquanto perdurarem os
3vida a reabilitação perante a própria autoridade que
' N9 87 da Lei Ne 8'666/93, c/c art. NS 72 da Lei Ne
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20.1. Do ato qu 3 aplicara penalidade caberá recurso, no f razo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
icisão ou nesse prazo encaminhá-io devidamente

mesmo prazo.

ípio de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções

intimação, podendo a Administração reconsiderar sua d
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do

20.2. Serão publicadas na imprensa Oficiai do Munic
administrativas revistas neste edital, inclusive a reabiiitaç io perante a Administração Pública.

20. CLÁUSULA DÉCIMAlsÈGUrÍDA'̂ ' RESCISÃO. T ÍS

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER ESCINDIDO:

20.20.1. Por ato unilateral é escrito da Administração, na; situações previstas nos incisos') a Xii e XVil do art.
78 da Lei 8.|666, dejl993, ecom as.conseqüências ir^dicadas no art. 80'ba.rnesma lie), sem prejuízo da
aplicação das s«nções.previstas no Terrno de Referência, a

- ' '!
20.20.2. Amigaveirnente, nos termos do art. 79, Inciso il, d

jexo ao Editai; lirf!:
» I,. f ^
1 ' »i.'i .'i

Lei n2 8.666, de 1993;^

;i -- -
20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente',rhotivadòs, asseg'urando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

. " J.ii"'-''"'Á .. '
tí - i

^TANTE"èm caso de rescisão adminjstrativa prevista20.22. A CON FRATADA reconhece os direitos da CONTR

no art. 77 da Lei ns 8.666, dè 1993.
^ . «c/*

i! M'
20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO .INDiCATiVO ÍDÓS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME OCASO: 'I Íl "? ;!

20.23.1. Balanço dos eventoscontratuais já cumpridos òu

20.23.2. Relaçao dos pagamentos já efetuados e ainda de\

20.23.3. indenizações Jmultas. Ileni^<
21. CLÁUSULA DÉCIM^ TERCEIRA-VEDAÇÕES.
21.20. É VEDADOÀ CONTRATADA:

it'k>
arciaimente cumpridos;

idos; - -lyM
:í

li 4
f ' ^ !

i 11 i . 'i P ' Il ;i
21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato parã qualquer operação financeira;íi

I í ;| ' [ {hí; i: ,
21.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemeritO fíor parte da CONTRATANTE,
salvo nos casoi previstos em lei. ' '' ' ^

:|
22.: CLÁUSULA DÉCIMA QUÀRTA—ALTERAÇÕES.

22.20. Event iais alterações contratuais reger-se-ão pele

'l ri,
H-,, ;

iÜSIlDi

disciplina do art. 65 da Lei nS 8.666, de 1993.

22.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e ci

22.22. As supressões' resultantes de acordo celebrado (
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciai atuaiízad*

1C0 por cento) do valor iniciai atualizado do contrato.

ntre as partes contratantes poderão exceder o limite
do contrato.

23.' CLÁUSU^ PÉCIMÁ QUINTA - DOS CASOS OMIsfòs. El
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23.20. Os cas

8.666, de 1993

os omissos serão decididos pela CONTR/
na Lei n^ 10.520, de 2002 e demais norma

unicef«â>

TANTE, segundo as disposições contidas na Lei ns
i federais de licitações e contratos administrativos e,

subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

24. r/." CLÃUSÚLa DÉCIÍVíÃ SEJaÃ^ PUlllÇAÇÃÓ.' lUi

24.20. Incum )irá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
1993.Oficial do Município, nò prazo previsto na Lei n^ 8.666, de

25. CtÁUSUU DlÉâMÂ SÉTIMÁ - FORO. [CTT^i:

Para firmeza e

teor, que, dept

25.20. Éeleito óForo daijComarca de SÃO JOÃO DOS.P ATOS/MA.para^dirimír'òs litígios que decorrerem da
execução deste Termo 'de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §22 da
Lei n2 8.666/93. 1 ' |

• I

validade do pactuado, o presente Termo ^e Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
is de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentesll

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, D4 de janeiro de 2022:

Thuan

Secretária

PREFEITURAMU

Contr

ioe^omes^
^drnihlstração j'
SÃO JOÃO DOS PATOS

nte

-RIBEIRO&FERN/

CNPJ n2 03.549;504/0ÒÒÍ-53
Gilson Ribeiro Eernandes,

Contratado

NDES-LTDA-

i \

i: «;

II 7 •

>!
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