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CONTRATO N.. 036t2020.
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CONTRATANTE:

O MUNICÍpIO nf IGARAPE GRANDE, por intermédio da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE,

pessoa

jurídica inscrita no CNpJ sob o

no 11.423.116/0001-50, com sede na Rua São Francisco, s/n, Centro,

Igarapé Grande - MA, representado neste ato pela sua titular a sra.

RAQUEL INÁCIA EVANGELISTA, Secretária, portador
carteira

da

de identidade no. 062569142017-7 SSP/MA, CpF no.

689 .57 6.534-49, residente e

domiciliado, neste município, doravante

denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA:

E, de outro lado, a POSTO IGARAPE LTDA - ME, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no.
1

1.031.960/0001-35, com sede a Rua

Frei Pascoal, IGARAPE Grande
seu proprietario

-

2l

de

janeiro

no. 03

-

Conjunto

MA, neste ato representado pelo

o sr. RONALDO VIEIRA DE sousA, brasileiro,

casado, empresiírio, portador da cédula de identidade no.

5 GEJSPC - MA,

inscrito no CPF sob

l237o5lgg-

o no. 166.lg7.503-34,

doravante denominado simplesmente GONTRATADO, tem entre si
ajustada a celebração do presente contrato, tem entre si ajustada a

celebração

do presente contrato, conforme consta do

processo

Administrativo no. 00112020, tendo como fundamento a contratação

por meio de licitação na modalidade Ata de Registro de preço
00112020, Pregão Presencial

inciso

no.

n'. 00112020/ccL/pMIG, conforme

II "b" do art. 23 da Lei 8.666193, mediante

cláusulas e condições:

ed
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clÁusula pRrurm.l - or.rnro
1.1. Este presente Instrumento de Contrato,

com fundamento, da Lei n.o 8.66611993, tem por objeto

a

contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível, para suprir as necessidades da frota

oficial da CONTRATANTE, visando o deslocamento dos servidores de suas unidades no cumprimento das
atividades finalísticas

e oferecendo suporte à realização das atividades desenvolvidas nos programas

e

projetos deste Município, conforme descrição detalhada constante no Termo de Referência do referido
Processo.

CLÁUSULA SEGUNDA

-

DO OUANTITATIVO DO OBJETO

2.1. O quantitativo do objeto é conforme descrição contida no Termo de Referência constante no processo
administrativ o n' 0 | 12020.

CLÁUSULA TERCEIRA

-

DO LOCAL DE FORNECIMENTO

3.1. O abastecimento será contínuo e fracionado de acordo com as necessidades da CONTRATANTE no
Município de Igarapé Grande - MA.

CLÁUSULA oUARTA_DAS oBRIGACÔES DA CoNTRATADA
4.1

-

Caberâ a

CONTRATADA:

a) a realizar o abastecimento de combustivel em quantidades solicitadas, mediante a apresentação de
ordem de fomecimento emitida por no máximo dois servidores da CONTRATANTE, cujos nomes serão
previamente informados a CONTRATADA.

b) A CONTRATADA deverá estar apta a fornecer o produto imediatamente após a assinatura do
contrato.

c) zelar pela fiel execução do ajuste contratual, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos
necessarios para tanto;

d) responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos, causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por

dolo ou culpa, na execução do contrato, bem como, por qualquer que veúa a ser causados por

seus

prepostos, em idênticas hipóteses;
e) responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
e tributiários, resultantes da
execução do contrato, nos termos do artigo 71 da Lei g.666lg3,com suÍrs
alterações;

f) arcar com todas

as despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do objeto
da contratação,

tais como: transporte, frete, carga e descarg4 na forma da legislação vigente;

g) manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade
com as demais

obrigações
assumidas, ou seja, manter-se Íiel a todas as condições de habilitação
e qualificação exigidas na licitação que
darão origem ao contrato;

h) reconhecer os direitos da Administração, em caso de rescisão, prevista
no Art. 77 daLeig.666193;

i) comprometer-se a dar total garantia quanto à qualidade dos produtos
fornecidos, bem
substituição, totalmente às suas expensas, no prazo de 24 (vinte e quatro
horas) de qualquer
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penalidade

administrativa;

j)

não transferir a outem, no todo ou em parte,

o contrato, sem prévia e expressa anuência

da

CONTRATANTE;

k)

assumir inteira responsabilidade pela execução

do contrato e efetuá-los de acordo com

as

especificações constantes da proposta e do contato;

l) responder civil

e penalrnente por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados à Administração

e/ou a terceiros, por seus empregados dolosa ou culposamente;

m) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou inegularidade cometida por seus empregados ou prepostos, na execução do contrato;

n) indicar a CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter contato, receber comunicações ou
transmiti-las ao executor do contrato, conforme estabelecido no art. 68 da Lei no 8.666193;

o) assumir todas e quaisquer reclamações e arcÍlr com os ônus deconentes de ações judiciais, por
prejuízos havidos e originados da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE
por terceiros.

4.2. Em neúuma hipótese poderá a CONTRATADA veicular publicidade ou qualquer outra informação
acerca do objeto do presente contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA 0UINTA

-

DAS oBRIGACÔES DA CoNTRATANTE

5.1 - Caberá à CONTRATANTE:

a) proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações
dentro
das normas e condições deste procedimento;

b) rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas
pela

CONTRATADA;
c) efetuar o pagarnento nas condições pactuadas;

d) comunicar à CONTRATADA sobre possíveis inegularidades observadas nos materiais fornecidos,
para substituição, caso não esteja conforme as especificações do presente Termo
de Referência;

e) verificar a regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme o artigo 29, incisos

III e IV,

da Lei no

8.666193, antes de efetivar o pagamento.

CLÁSULA SEXTA

-

DA FISCALIZACÃo

6'l' Será designado pela CONTRATANTE o FiscaUGestor

do contrato que seú

responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da sua execução, anotando em registro próprio
as ocorrências relacionadas
ao objeto do contrato, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.

6'2' As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
contrato deverão ser
encaminhadas à Superintendência de Administração, em tempo
hábil, para adoção das medidas cabíveis.

6'3' o

fornecimento

de

combustÍvel será objeto

de

acompanhamento, controle, fiscalização da

CONTRATANTE, com atribuições específicas devidamente designadas pela
autoridade
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7.1. O pagamento será realizado após a solicitação que deverá ser protocolada até o 10" (décimo) dia do mês

ao do fornecimento, com apresentação da nota fiscaVfatura, devidamente comprovada a
regularidade fiscal da CONTRATADA, nos termos do artigo 29, da Lei no 8.666193, e, em caso de
subsequente

pendência, ficará suspenso até a efetiva comprovação da regularidade fiscal:

a)

A

nota fiscal referida acima deve apresentar discriminadamente os itens

fornecidos/prestados

e

quantitativos

;

b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e neste

o

caso

prazo para pagamento passará

a ser contado a partir da data da

reapresentação dos referidos

documentos;

c) neúum pagamento será efetuado aos adjudicatários enquanto pendente de liquidaçÍlo ou qualquer
obrigação financeira que the for imposta em virtude de penalidade ou falta de entrega do material.

7.2. O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária para crédito da CONTRATADA em
conta corrente mantida pela mesma;

7'3. O valor do presente Contrato é de R$ 321.960,00 (trezentos e vinte e um mil novecentos e sessenta
reais).
7.4. As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação
Orçamentária:

PROJETO/ATIVIDADE: 02.27.00.10.122.0002.2059.0000-

MANUTENÇÂO E FUNCIONAMENTO Do FMS

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DO RECURSOS: 0.1.02. I 02000000-000
ITEM
DESCRIÇÃO
FSUS

2

UND

DIESEL S IO

LT

QTD

PREÇO

ANUAL

LITRO R$

6.000

3,80

Sendo o valor total de R$ 22.800,00 (vinte e dois

mil

e

TOTAL

22.800,00

oitocentos reais).

PROJETO/ATIVIDADE: 02.27.00.10.301.0034.2064.0000

-

MANUTENÇÃO

PROGRAMA SAUDE BUCAL PSB.

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DO RECURSOS: 0.1.14.1 14000001-000

ITEM
DESCRTÇÃO
FSUS

UND

QTD

ANUAL

PREÇO

LITRO

TOTAL
RS

GASOLINA
I

COMUM
2

DIESEL S

IO

LT

750

4,62

3.465,00

LT

7s0

3,80

2.850,00

Sendo o valor total de R$ 6.3 15,00 (seis

mil trezentos

e quinze reais).

q
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PROJETO/ATIVIDADE: 02.27.00.10.301.0034.2062.0000

-

MANUTENÇÃO

E

a.__

FUNCIONAMENTO DO

PROGRAMA PACS

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.00

- MATERIAL

DE CONSUMO

FONTE DO RECURSOS: 0.1.l4.l 14000001-000

ITEM
FSUS

I

DESCRTÇÀO

ANUAL

PREÇO

LITRO

TOTAL
RS

GASOLINA
COMUM

2

QTD

UND

DIESEL S IO

LT

750

4,62

3.465,00

LT

750

3,80

2.850,00

Sendo o valor total de R$ 6.3 15,00 (seis

mil trezentos

e quinze reais).

PROJETO/ATIVIDADE: 02.27.00.10.301.0034.2150.0000

-

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO pAB

FIXO.

NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DO RECURSOS: 1.0.14.1 I 400000 I -000
ITEM
PAB

PREÇO

DESCRIÇÃO

UND

QTD
ÀNUAL

FIXO

LITRO

TOTAL

RS

GASOLINA
I

COMUM
2

DIESEL S

IO

LT

5.400

4,62

24.949,00

LT

13.000

3,80

49.400,00

Sendo o valor total de R$ 74.348,00 (setenta e

quatro mil trezentos

PROJETO/ATIVIDADE: 02.27.00.10.302.0038.2055.0000 _

e quarenta e

MANUTENÇÃO

HOSPITAL MLNICIPAL

NATUREZA DA DESPf,SA: 33.90.30.00

- MATERIAL

DE CONSUMO

FONTE DO Rf,CURSOS: 0.1.14.1 14000001-000

PREÇO

ITEM
MÁC

DESCRIÇÃO

UND

QTD
ANUAL

LITRO

TOTAL

RS

2

DIESEL S IO

LT

54.500

3,80

207.100,00

Sendo o valor total de R$ 207.1 00,00 (duzentos e sete mil e cem
reais)

*
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FUNCIONAMENTO DA

VIGILANCIA SANITARIA
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DO RECURSOS: 0.1. l4.l 14000001-000

PREÇO

ITEM

nnscnlçÃo

FSUS

QTD

UND

LITRO

ANUAL

TOTAL

RS

GASOLINA
I

COMUM

LT

Sendo o valor total de RS 5.082,00 (cinco

clÁusuuq, olreva - vrcÊxcr.l

4,62

1.100

mil

e

5.082,00

oitenta e dois reais).

r oa RpscrsÃo

8.1. O presente contrato terá vigência da data de sua assinatura até

3l

de dezembro do exercício financeiro a

qual for contratado.

8.2' A CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato desde que ocorra qualquer das hipóteses previstas no
artigo 78 e 79, da Lei no 8.666193, com as consequências indicadas no seu artigo 80, sem prejuízo das
sanções previstas naquela Lei e nas condições estabelecidas na minuta do contrato, das quais:

I-

o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

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

III- a lentidão do seu cumprimento,

levando a Administração

a comprovar a impossibilidade da

conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV- o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fomecimento;

V- a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento,

sem justa causa e prévia comunicação à

Administração;

VI-

a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
cessão ou

transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no
contrato;

VII - o

desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar
e

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução,
IXX-

anotadas na forma do § lo do art. 67 desta Lei;

a decretação de falência ou a instauração de insolvência

civil;

a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI- a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura

da empresa, que prejudique a

execução do contrato;

XII- razões de interesse público, de alta relevância e amplo coúecimento, justificadas
e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrati va a que está
subordinado o contratante e exaradas no

administrativo a que se refere o contrato;

eÊ
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XIII- a supressão' por parte da Administração, de obras, serviços e fornecimento, lj,SS

z&ó

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido
no § lo do art. 65 desta Lei;

XIV-

a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração,
por prazo superior a 120 (cento

e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda
por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
pagamento

do

indenizações pelas sucessivas

e

contratualmente imprevistas desmobilizações

obrigatório de

e mobilizações e

outras

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
Administração decorrentes

de

obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes,já recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade

pública, grave perturbação da ordem interna ou guenq
assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;

XVI- a não liberação, por parte da Administração, de área, local
ou objeto para execução de

obra,

serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

XVII- a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente

comprovada, impeditiva da

execução do contrato.

xv[l - descumprimento do disposto no inciso v do art. 27, daLei 8666/g3,sem prejuízo das sanções
penais cabíveis.
8.3. A rescisão do contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração
nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII da cláusula 8.2;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo
da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;
c)

9'l' o

judicial, nos termos da legislação.

atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará

a GoNTRATADA à multa de mora
conespondente a0,2Yo (dois décimos por cento) ao dia,
sobre o valor global previsto no contrato, enquanto
perdurar o descumprimento ou inegularidade.
9'2' Além da multa aludida no item 9.1, a Administração poderá,
garantida a prévia defesa, aplicar
CoNTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial

à

do conÍato, as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato,
nos casos que ensejarem a sua rescisão,
determinada por ato unilateral e escrito da Administração;

c)

suspensão temporária de participação em licitação

e impedimento de contratar

com

a

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

d)

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração públic4 enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.

9'3' As sanções previstas nos itens

"a", "c"

e

"0" poderão ser aplicadasjuntamente com a prevista
no
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poderão, também, ser aplicadas às empresas que, em razão de

contratos regidos pela Lei Federal n" 8.66611993:

9.4.1. Teúam sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
9.4.2. Tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação;

9.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.

clÁusula oÉcrul: »ls ulct usôns
10.1.

A

B

Bxcr.usÕus

CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições previstas neste Contrato,

os

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no seu objeto, até 25% (vinte e cinco por cento) do
contratado, de acordo com o previsto no art. 65, da Lei n" 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: DAs DISPOSICÕES GERAIS

ll.f. A CONTRATADA deverá manter-se, durante a vigência

do Registro de Preços, em compatibilidade

com as condições de habilitação assumidas na licitação, renovando as respectivas certidões e encamiúandoas a

CONTRATANTE, no prazo máximo de 48 (quarenta

e

oito) horas, a partir da solicitação das mesmas.

11.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Contrato, excluir-se-á o dia do início e excluir-se-á o do
vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO
12.1. A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte
dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo setor competente.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Igarapé Grande, capital do Estado do Maraúão, com
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas
do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de
testemunhas.

Igarapé Grande -

MA,

14 de fevereiro de2020.

*nr*"!y=q:*r"'h
RAQUET INÁCIA

EVANGELISTA

SECRETÁRIA MTJNICIPAL DE SAUDE.
CONTRATANTE
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DE SOUSA
CPF: 166.

.503-34

POSTO IGARAPE LTDA - ME.
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CONTRATADO

Testemunha:
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