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Secretaria Municipal c

CONTRATO NS04012004/2022
PROCESSO ADMINISTRAT|VO;NS 3008030/2021
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N9 04012004/2022, Q

DOS PATOS/MA EAEMPRES^ RIBEIRO&FERNANDES LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS por i
inscrito no CNPJ sob o ns 31.342.177/0001-08, neste ate
EDUCAÇÃO, a Sra. Marlanna Lyra da Rocha Santos Teixeira,
(SSP/PI) e CPF nS
LTDA, inscrita no

986.676.024-34, doravante denominada C

CNPJ n? 03I549.504/0001-53, estabeleci?

e Educação

JE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

ntermédio da Secretaria Municipal de Educação,
representada pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

portadora da Carteira de Identidade ns 3315608
DNTRATANTE, e a empresa RIBEIRO&FERNANDES

na Av. Presidente;Médice, n2!l740, sede, CEP.:
65.665-000, centrjo, São João |dos Patos/MA, doravante desicnadá CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr. Gilson Ribeiro Fernandes, brasileiro, portador do R. G. 1102844 (SSP/PI) e CRF n? 470.349:633-04, tendo em

írvârícia às.disposiçõés da Lei n^ 8.666, de 21 de
na Lei ns .8.078, de Í990 - Código de Defesa do
resolvémxelèbrarjo presente Xermo de Contrato,

\ ;l
vista o que consta no Processo n2 3008030/2021 e em obs
junho de 1993, da tei nej 10.520, de 17 de julHò de'2002 e
Consumidor, do Decreto ns 7:892, de 23 de janeiro de 2013
decorrente do Pregão Eletrônico ns 20/2021, mediante ascláusulas e condiçõera seguir enunciadas.

1 ; i • • • if • ;

r ib1. CLÁUSULA PRIMEIRA-OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato .é a

fornecimento de combustíveis para atender as necesisidáde:

iFí-icontratação.-de empresa especializada para o
da Secretaria Municipal de Educação de São João

dos Patos/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Tèrrho de Referência, anexo do
Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do-Hregão Eletrônico, identjficado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

I I
1.3. Descrição do objeto:<

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

LÍS-0
'QUANTl. V.UNIT.t V. TOTAL

DieselSlO

Gasolina Comutri

'2. CLÁUSULA SEGUND/ - yiG|NÇÍÀ.

2.1. O prazode vigência deste Termo de Contrato é aquele
de sua assinatura e encerrarhento em 31 de dezembro de 2

8.666, de 1993.

3. CLÁUSULATERCEIRÀ - PREÇà :

3.1. O valor

duzentos reais).
do presente Termo de Contrato é de RS

-•100.000 T R$5,22 R$ 522.000,00

'20.000 i' R$ 6,66 R$133.200,00
TOTAL: R$ 655.200,00

•

fixado nó Termo de Referência, com início na data
j' I ;

)22, prorrogável na.forma do art. 57, §12, da Lei n2

355.200,00 (seiscentos e cinqüenta e cinco mil e

)s ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

rgos sociais, trabalhistas, previdenclários, físcais e
e outros necessários ao cumprimento integral do

3.2. No valor acima| estão incluídas todas as;despes
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, enc<
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, segur

objeto da contratação, j '
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4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dptação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para oexercício de 202|, na classificação abaixo:

r

PODER: 02 PODER EXECUTIVO | j,
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: SECRETARiÃ DE EDUCAÇÃO
12.361.0012.2013.0000- MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5. Ç!^ÜSu1a QÜIN^ --PAGAM ENTp. 13

a) O pagamento será rnensai, efetuado no prazo de aíé 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federâis é à Dívida Ativà; da União, CNDT e FGTS, com
vaiidades compat veis àdata ^© pagamento, desde que não ijiaja fator impéditi\)jo provocado'peia Contratada.

CU^USULASEÍa/Í-REAjÍj^"E/ " j

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis np-prazo de um ano dontado.da data lirnitepara
a apresentação das propostas.'
6.2. Dentro do pj-azo de jVigência do contrato e mediante poiicitaçâo da- contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, apiicando-se ó.indice iPGÀ/ÍBGÉ-exciüsivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas após aocorrência dá anuaijdade. ' ' jí
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno nrinimo de umiano será contado à partir dos efeitos
financeiros do último reajuste! ^ . !| • '
6.4. No caso de atraso ou não|divuigação-do índice de reájuslamentp; oCONTRATANTE pagaVá àCONTRATADA
a importância calculada i:)eia;úitimá yariação conhecida,..iiqu!dandO'a~diferençái correspondente tão logo seja
divulgado oíndice definitijvo. I . i- j 1 ' ' jj •
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada à^apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescerjte, sempre que este ocorrer. ! 'j •'
6.6. Nas aferições finais, oíndice utilizado para reajuste será obrigatoriamente; pcfefinitivo.;
6.7. Caso o índice estabelecido para feajustamento venha a sér extinto óu de i^üálquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, oque vier a ser determinado pela íègisiação então em vigor.
6.8. Na ausência|çle preyisãoj legai quanto ao índice substituto, as partes elegerãoi novo .índice oficiai, para
reajustamento do preço do valor remanescente, pormeio dê termoaditivo. '! •

7. CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO.

I

de garantia de execução para7.1. Não haverá exigêndá
|[ "

a presente contrafação!

TZl

'8. CLÁUSU LA OITAVA- ENTREGA E RECEBIMENTO DC OBJETO.

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com

Social. O horário da entrega deve ser de acordo com
cumprimento das entregas nas datas e horários determinad

10. b) Os abastecimentos deverão ser realizados de for
Abastecimento. |
11. c)Ocombustível deverá estar dentro dos padrões Estabelecidos pelas agências reguladoras, sob pena
de aplicação da penalidades cabíveis; I
12. d) Afiscjalizaçãojgerai eoacompanhamento serãcf realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS'PATOS/MA.

a necessidade do Fundo Municipal de Assistência
o funcionamento do posto contratado. O não
)s ocasionará penalidades cabíveis,

na imediata, mediante apresentação de Ordem de
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13. f) Esteprocesso réferè-se à aquisiçãode 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 devená incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos! tributos incidentes, taxa de adrninistração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros r ecessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de réferjência; i
15. - • I -1
constará a assinatura doirecebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de
estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão se
entrega não assinado.

unicef^

Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual

fy.[I6i CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não
devolvidos juntamente com o comprovante de

16.1. A fiscalização dai execução do objeto será! efetua Ja por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Reférên( ia, anexo do EditaiU

i '
Ürr çSysuiiÃp&MA-

AContratante se obriga á;

OBWGÁÇÕES DÃ CÓNTRATAr TE EDA CONTRATADA. [

a) acompanhar e|iscalizar| aexecução do contrato;
b) permitir o livr^e acesso dos empregados da contratada às dependências .do çontratarite para tratar de
assuntos pertiner|tes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou^emjparte, os produtos em desacordoí pm dcontráto;
d) proceder ao pagamento dò contrato dentro do prazo.esta lelecido;

I f M . * I *

e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andafnèhto'do fornecimento dos produtos atestados.
f) Aplicar as pena idades contratuais, quando for o caso.

AContratada seobriga a: j ;
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura-Municipal de São',João dos Patos/MA, durante
todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sérhpre que fp> necessário;
b) informar ao Chefe do|Setor de Compras dá Prefeitura
substituto eventual, quando for- o c^áso", qualquer ár

VIunicip.aUde São Joãç.dos Patos/MA, ou ao seu
prmãlidadé^ide caráter urgeritè e prestar os

esclarecimentosjulgados necessários;
c) manter, durante toda aexecução do contrato, em cprhp itibilidade.cpm as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação é qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilíza|'-se pelos danos causados diretamente à
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou r
acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir} seus prepostos ou conveniádos, leis, regulamentos, e posturas, bem como

• \ I

^dminlstração ou a terceiros, decorrentes de sua
aduzindo essa responsabilidade,a fiscalização ou o

quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de
seus prepostos oíi convenientes;
f)

_ Icomunicar fiscalização do! contratante, por escrito, quí
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos quepossam Prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir aterceiros, ^quer total ou parcialmente, o^bjeto aser contratado, sem adevida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entreg
exigido; [
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local ir dicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;

ndo verificar quaisquer condições inadequadas à

ue impróprio, danificado, ou em desacordo com o

Página 3 de 6



folha

PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARÂNHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N5 31.342.17770001-08

Rubf/ca

Secretaria Municipal d

j) arcar com toda as despesas, diretas ou indiretas, decorre
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Sao João dos Pc

e Educação

ntes do cumprimento das obrigações assumidas,
tos/MA.

k) a contratada s^rá responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados
ou prepostos.

:18.... „C!ÃySULA DÉCIMA: lljtIMEIRA -SANÇÕES ADMINISTRÀTIVAS. icr: 1

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lei

I I
19.2. Não assinar o termo! de contrato ou aceitar/retira

ns 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

r o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo d

19.3. Apresen

e validade dá proposta;

ar documenlaçãp falsa;
19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

'E

19.5. Ensejar c retardamerito da execução do objeto;

19.6. Não mantiverã proposta;

I ^ '
19.7. Cometer fraude fiscá; ' -. '

i i , '
19.8. Comportar-se de modo inidôneo;

í
'o

í-ífC.,

I i - f. '

19.9. O atraso

empresa, a juízo Üa Administração, à muita moratórja de 0;f
de 10% (dez porcento), conforme determina o art. Ns86, dc

InjustiflMdb OU" retardamento najprestaião de serviços objeto deste certame sujeitará a
%{meiq.ppV cento) pbr'dla de atraso, até o limite
Lei-NS 8666/93. ''

19.20. Amulta prevista
Municipal de SÃO JOÃO ÒOSlPATOS/MA, e poderá cumula
com as multas previstas.

neste JTEM será descontada dos c
'I • - 1

éditos que a contratada possuir com a Prefeitura
com às derfiais sanções administrativas, inclusive

,-a.Admihistraçãojpodérá aplicar à vencedora, as
7,.da"Lej N2 $'.666/93;;! i

19.21. AInexeçução total ou pàrciãl dò pbjeto-cphtratádc
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Ns j

a) Advertência por escrito;

I

com natureza de perdas edanjos da.brdem de até[|20% (vinte por cento) sobreb) Muita adrhinistràtivá
o valor total do contrato;

c)

d)
Ml

05 (cinco) anos;

Suspensão temporária de párticipáçãò-em.licitaçi
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MÀ, por prazo não suf

Sendo que em caspide inexeçução total, sem jus
Municipal de SÃÒ JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o I

1S i

o e irhped|m'éntojclé contratar com a Prefeitura
eriòra02(dois)anPs;j': .

iificativa aceita pela Administração da Prefeitura

mite máximo temporal previsto para a penalidade

e) Declaração de inidpneldade para licitar junto à
motivos determinantes da punição, ou até que seja promov
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. h
10.520/02 e art. his14 dp Decreto Ne3.555/00.

^dministração Pública, enquanto perdurarem os
da a reabilitação perante a própria autoridade que
e 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c art. Ns 72 da Lei N2
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plicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da20.1. Do ato que i

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

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Municíp

administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação

2p; CLAUSÜU DÉCIMA SEGUNDA- RESCISÃO.";

20.20. O PRESENTE TERÍ^O DE CONTRATO PODERÁ SER REI

20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas s
78 da Lei ns 8.666, de l?93,jje com as conseqüências indi :adas no árt. 80 da mesma Lei; sem prejuízo da
aplicação das sanções.previstas no Termo de Referência, ane

são OU nesse prazo encaminhá-lo devidamente
esmo prazo.

o de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
perante a Administração Pública.

ií;:z i

CINDIDO:

!tuações previstas nos-ihcisos I a XII e XVIl do art.
:adas no árt

<0ao Edital;

20.20.2. Amigavelmente, nos termosdo art. 79, inciso 11, da ijei ri? 8.666, de 1993. "
I "i 'I ' } I .'

20.21. Os casos de rescisão

direito à prévia é ampla defesa.

' k TI

contratual serão formalmente,'motivados, assegurando-se à CONTRATADA o

iu.

20.22. A CONTRATADA reconhecemos direitos da CONTRATANTE èm caso de rescisão administrativa prevista
. . I I . U • I . l - - M 1 ^

no art. 77 da Lei n ? 8.666, de 1993. f 1,•

íf

20.23. OTERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE REL|\TÓRI0 INDICATIVO DOS SEGÚINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO:

20.23.1. Balanço doseventos contratuais já cumpridos ou pa

20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devid

20.23.3. Indenizações e multas.

clÃÚSiJlk DÉCIbÍiA TERCÍTrÃ-VEDAÇÕES.)
21.20. ÉVEDAdL ÀCONTRÁTADA:

•I ' il • i
21.20.1. Caucionar ou utilizaneste Termo de Contrato para c

claltherite cumpridos;

?s; il , .

í'

Lialquer operação financeira; ji

per aexecução contratual sob alegação le ínadimplementp| por parte dá CONTRATANTE,
evistos em lei.

21.20.2. Interrorii

salvo nos casos p

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - ALTERAÇÕES. iL::::
!.. I

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ãd pela d
I I '

I '

22.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas c

sciplinado art. 65 dá Lei ns 8.666, de 1993.

ondições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limitede 25%(vinte e cinc >por cento) do valor inicial atualizado do contrato

22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado ent
de 25% (vinte e c

aÃüsu

nco porícento) do valor inicial atualizado d
e as partes contratantes poderão exceder o limite

3 contrato.

A DÉCIMA QUINTA • DOS CASOS OMISSOS. L--J.
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23.20. Os casos omissos serão decididos peia CONTRA'
8.666, de 1993, Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas

subsídiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n
- e normas e princípios gerais dos contratos.

24..1_a^AÜIÃDjÉÇI!^^^

24.20. incumb

Oficiai do Munic

— - CÜ&SJJ

25.20. É eleito o Foro àa Comarca de SÃO JOÃO DOS PA
execução deste Termo de Contrato que não possam ser co
Lei n9 8.666/93.' ' "

Para firmeza e validade cio pactuado, o presente Termo de
teor, que, depois de lido e achado ém ordem, vai assinado f.

rá à CONTRATANTE providenciar a pubi
pio, no prazo previsto na Lei n^ 8.666, de 1

lA DÉCIMAjSÉTjMA - FORO.

SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, Ò

Marianna Lyra da Rc^çB^ Santos Teixeira
Secretária Municipal Je Educação

PREFEITURA MUNiCiPAL DE SÃO JOÃÓ DOS PATOS
Contratan

CANHÃO

)0S PATOS - MA

7/0001-08

de Educação

folha

Rubrica
lüiceffciJ

ANTE, segundo as :dísposições contidas na Lei ns
'ederais de licitações e contratos administrativos e,

8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor

z~rz iCJ

ação deste Instrumento, por extrato, no Diário
993.

!{•!
í * '

OS/MA para dlrini|r os litígios que decorrerem da
mpostos pela conciliação, conforme art. 55, §2s da

Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
elos coritraehtes. i! ! :

-5'
1

\ dejanejro de 2021;

RIBEIRO&FE NAh/jESJ.TDA-
yoOOl^B
nandes,

CNPJ ns 03.549.50'
.V

Gilson Ribeiro Fèi

Còntratad
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