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CONTRATO N' O97I2O22IPMAAP
PROCESSO No í53/2022

Peoão Prcsencial SRP

no

001/2022. Processo Oriainátio no 387/2022, Ata de Reaistro

de PÍeco no 013/2022.

TERMO DE CONTRATO OUE ENTRE SI
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÚMA E Â EMPRESA MACHADO

JUNIOR E CIA LTDA NA FORMA ABÀXO:

O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, AITâVéS dA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, sediâdâ na sêdiada na Av. Joáo )«lll, SiN - Contro, Alto
Alegre do Pindare/MA, CNPJ No o1.612.a32100o1-21, doravantê designada

CONTRATANTE, neste ato repres€ntado respectivamente pêla Sêcretária Municipal
de Saúde Sra. MARIA DAYANE MAROUES, brasileira, casada, Portadora do RG n'
0145701 12000- 1/SSP-l\,lA e inscrita no CPF sob o n" CPF: 035.341.903-60, r€sidente
e domiciliado na nesta Cidade, e de outro lado a Empresa MACHADO JUNIOR E CIA
LÍDA, inscritra no Cadastro Nacional de Pêssoa Jurídica CNPJ do Ministério da
Fazenda sob o n' 09.350.567/000'162, com sede na Av. Carajás, 276, Centro, CEP:
65.398-000, Alto Alegre do Pindaré (MA), neste ato denominado CONTRATADO
r€presentado por seu propriêtário OZEAS AZEVEDO MACHADO JUNIOR, portador
do RG no 0'l 3939462000-5, inscrito no CPF sob o nô 033.438.593-89, residentê e
domiciliado na Av. JK, no 137, Centro, Alegr€ do Pindare/MA, RESOLVEM cêlebrar o
presente Contrato decorrentê da licitação na modalidêde Pregão PRESENCIAL SRP
n.o 001l2022lCPUPltAAP e do Processo Adminislrativo n.o 387/2021lsêcretáÍia
Municipal de Saúde, com tundamento da Lei no 10.520, dê 17 dê julho de 2002, do
Decreto no 10.024, de 20 de setembro dê 2019, da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei n' 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lêi no 8.078, de '1990 - Código dê
Defesâ do Consumidor, mediânte as seguintes cláusulas e condições:

-

í. CúUSULA PRIMEIRA- OBJETO

í.í.O objeto do prêsentê Termo de Ajuste reÍêre-sê a ContrâtaÉo de pessoa
jurídica para Íomecimento, sob demanda, de combustívêis (gasolina comum e óloo
diesel S-10), para abastêcimento da Írotiâ de veiculos da Secretariâ Municipal dê
Saúde, que disponha de pêlo menos 1 (um) posto de abastêcimento, com sêde a
pelo ao menos 40km de distância da sede do Município, e que funcione
diariament6, 24h por dia, conformê especiÍacaçóês e quantitativos êstabelecidos no
Edital do Prêgão identiÍicado no preámbulo ê nâ proposta vencedora, os quais
integram este anstrumento, independentê de transcração.
í,2, DiscriminaÉo do objeto:

ftã'm

f

pescÍiminação
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Tabelâ

da

ANP
01

02

Liro

DIESEL S,1O
GASOLINA
COMUM

35.000

|

Lifo 22.000

(R$)

ãesconto
sobÍe o preço
márimo tabela
ANP í%)

R$ 5,69 _.1
R$ 6.79

RS 198.800,00

0.1 %

VALOR TOTAL GLOBAL

2. CúUSULA SEGUNDA

-

R$ 149.160,00
R$ 347.960,00

VIGÊNCIA

2.1.O pÍazo dê vigência dêste Termo de Contrato têrá inicio a paÍtir da dâtâ dê
assinatura do conkato quê deverá ter vigáncia até 3111212022' prorrogável na
forma do art.57,

3.

§'1o,

da Lêino 8.666, dê 1993.

CúUSULA TERCEIRA- PREçO
3.í. O valor do presente Termo dê Contrato é de Bl[l4z:900J9-l!!9ze!t99-.9
ouarenta e sete mil. noYocentos ê sessenta reais).
que o cronograma de desêmbolso será o valor global diluído
3
mensalmente de íorma equitativa alé 31n212022, conÍorme quantitativo solicitado
(sob domanda), nos termos da alínea "b", inciso XIV do art. 40' da Lei Federal no
8.666/93.
3.3. No vâlor acimâ êstão inciuÍdas todâs as despesas ordinárias diretas ê
indiretas decorÍentes da exêcuÉo conkatual' inclusive tributos e/ou impo§tos,
ên€rgos sociais, trabalhistas, prêvidenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa di adminlstraçáo, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto da contratação.

4. CúUSULA QUARTA

-

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.í. As despesas decorrêntes desta contrataçâo estão programadas em dotação
orçamentária própía, prêvista no orçamênto do Município' para o êxercício de
2022, na classiÍicação abaixo:
O2O7OO SECRETARIA DE

SAUDE

10 122 011g 2034 OOOO MANUT, E FLJNC. DA SEC- MUNICIPAL DE SAUDE
3,3,qO.3O,OO MATERIAL DE CONSUMO

DE SAUOE
10 301 011g 2U2 O@O MANT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3,3.gO.3O,OO MATERIAL DE CONSUMO

O28OO FUNDO MUNICIPAL
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CúUSULA QUINTA- PAGAII,IENTO
5.1. A Contratada apresêntará mensalmênte à Contratantê âs Notas Fiscâis para o

ato dê atesto, liquidaçáo e pagamonto do produto fomêcido, acompanhadas das
pímeiras vias de requisição de abastêcimênlo gmitidas pela Municipalidade
b.2. O pagamento dos combustíveis Íomêcidos será efetuado, por meio dê ordem
bancária ÀmitirJa em nome da Contratada, para crédito na conta conente por ele

indicâda, uma vez satisÍeitas as condiçóes estabêlecidas no ContÍato.
5,3. A Nota Fiscal deverá sêr emitida de acordo as respectivas quantidades do
prodoto fornecido, com prêço unitário e preço total, deduzidos o dosconto aplicâdo
no preço máximo dâ Tabêla dê Preço da ANP, correspondente a semâna do
faturamãnto, contendo ainda o endêreço do localde entrega, devendo, aindâ têr no
verso, o atesto do recôbimento dos produtos e anexo a impressão das tabêlas
disponivgis no site da ANP (httpl//www ano oov.bÍ/preco) que comprove a§
reÍerôncias.
5.4. No caso de não ser apresentada a impressão das tabelas disponíveis no site
da ANP (htto:/lwww.anp.oov br/preco) parâ fins de âfsrigão do valor nâ sêmâna
ao fáiuramento, será utilizâdo como base para frns de faturemento
corresponã-nte
o valor médico orçado no reÍerido processo licitatório.
pagamento,
5.5. A PMMP terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis para eÍotuar o
que
haja fator
não
dêsdê
Fiscal,
Nota
da
contado da data de recebimento
impeditivo provocado pela Contratada.
pondonte de
5,ó. Nao sàrao eÍêtuados quaisquer pagamentos enquanto pêrdurar
poÍ
inêdimplência
liquidaÇão dê obrigaçõos sm virtude dê penalidádês impostas
ôntraiuat. O pagáónto dâr-se-á diÍetamente na conta conênte da coÍ retada,
junto ao Banco d; Brasil, Agênqia no 258í-X e Conta CorÍente no 34520-2'

6.

CúUSULÂ SEXTÂ- REÀ'USTE
6.í.
S.Z,

E ALTERAçÔES

O prêço contratâdo á fixo e irreâjustáv

Évlntiais alteraçôes contratuais rêgêÍ-s€-ão pola disciplina do art 65 da

Lei

no 8.666, dê '1993.

os
6.3. A CôNTMÍADA é obÍigada a aceitar, nas mesmas condiçôes @ntÍatuais'
(vintê
de
25olo
o
limite
até
acróscimos ou supressóês que se Ízêrem necêssários,
e cinco por cênto)do valor inicial atualizado do contrato
6.4. As supressõês resultantes dê acordo celebrado entre as partês contratantes
pàa"ao dr""A", o limitê de 25olo (vinte ê cinco por cênto) do valor inicial
atualizado do contrato

?.

CúUSULA SÉTIMA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

OO OBJETO

fornêcimento se dará sob demanda, de acordo com as necessidadês e
ouániitutiro" solicitados pela CoNTMÍANIE, mediante êmissão de ordem de
fàmecimento emitrdo pêia mesma, durante o período de vigência do contrato

7.í.O
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7.2. As condiÇõês de execução e recebimento do obieto sâo aquelas previstas
Íermo de ReÍerência, documento integrante e apEnso a este contrato.

8. CLAÚSULA OITAVA

-

FISCAL|ZAçÃO

8.1.A liscalização da execução do obieto será eÍetuada por

Rêpresentantê

designado p€la CONTRATANTE.

9. CúUSULA NONA

-

OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE É DA COI{TRATAT,A

g.í.As

obrigações da CONTMTANTE
previstas no Termo d6 Referência.

ê da CONTRATADA

são

aquêlas

í0. CLÁUSULA DÉCIMÁ- SANÇÔES ADMINISTRATIVAS
'1993 e
Comete inÍração administrativa nos termos da Lêi no 8 666, do
da Leino '10.520, de 2002, a Coniratada que:
10.1.1 inexecução total ou parcialmônte qualquer das obrigações
assumidas em dgcorrência da contratação;
'10.1.2 ensejaÍ o retardamento da execuÉo do objeto;
fraudar na êxecução do @ntrato;
10.1
'10.1.4 comportaÊsê de modo inlllôn6o;
10.1.5 comêtêr fraudê fiscal;
10.1.6 não mântiver a Proposta
A Contratada que comoter qualquer das infrações discriminadas no
subitem acima Íicará sujeita, sem preiuízo da rêsponsabilidade civil e criminal, às
seguintes sançóes:
10.2.1 advertência por Íaltas leves, assim entendidas aquelas que não
acaretem prêiuízos significativos para a Contíatante:
multa moratória dê O,3olo (zero virgula três por cenlo) por dia de alrâso
iniu"tm"aao sobre o valor da parcela inadimplida' até a data do êfetivo
inãdimplemento, observando o limite dê 30 (lrinta) diâs:
multa compensatória dê '10% (dez por cento) sobre o valor total
do contíato, no caso de inexecuçáo total do obieto:
no
10.3.2 em caso de inexecuçáo parciai, a multa compensator€'
meimo percentuat do subitem a;ima, será aplicada de forma proporcionâl

10.í

.3

10.2

í0.3
''--

iô.s.f

à obrigação inadimPlida;

'

de licitar e imPedimento de contratar com o-&gão'
"r"p.n"áo
êntidadê ou unidade administrativa pêla qual a Administração Públicâ

io-.ã.d

opora e atua @ncÍetamente pelo prazo de até dois anos:
impêdim€nto de licitar e contratar com o Município de Alto Alegre
do Pindaré/üA com o consequente descredenciamento no Si§tema de
Cadastro Próprio da PL4MPP/MA pelo prazo de até cinco anosi

ib.g.a
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10.3.5 declaraÉo de inidoneidade para licitar ou

contratar com a
perdurarem
motivos
determinantes da
os
enquanto
Pública,
AdministraÉo
perants
a própria
promovida
que
a
rêabilitaçáo
seja
punição ou até
quê a
que
sempre
seÉ concedida
autoÍidade quo aplicou a pênalidads,
pêlos
projuízos
causados;
Contratada ressârcir a Contratantg
Também ficam sujeitas às ponalidades do art. 87' lll e lV dã Lêi no
8.666, de 1993, a Contratada que:
10,4.1 tenha soÍrido condenaÉo definitÚa por prâticar' por meio
dolosos, frauds fiscal no recolhimento de quaisqu€r tributos;
10.4.2 tenha praticado atos ilícitos visando a Írustrar os objêtivos da
licitação;
demonstre não possuir idonsidade pâra contratar com a
Administração êm virtudê de atos ilícitos prâticados.
A aplicáção dê qualquer das pênalidades previstas realizar-se-á em
orocesso administrativo que asseguíaÉ o contraditório e a ampla defesa à
bontratada, observando-sê o procedimento previsto na Lei no 8.666, de 1993
em
A autoridad€ competento, na aplicaçáo das sançôes, levarápena,
consideração a gravidade da conduta do inÍrator, o carátêr educâtivo da
princípio dâ
Administração, obseryado
ãano causado
como

í0.4

í0.4.3
10,5
10.6

à

o

bem

proporcionalidade.

iO.i

o

As pênalidades sêrão obrigatoriamente rêgistradas no Sistema

dê

Cadâstro Próprio da PMAJMA.

ít. CúUSULA

DÉCIMA PRIMEIRA

-

RE§CISÂO

de Contrato poderá ser

rsscindido na§
.
.hipóteses
indicadas no
consequências
com
as
or€vistas no art. 78 da Lei n" 8.666, dê 1993
art.80 da mesma Lel, sem prejuizo das sançóes aplicávels'
com/em outra
íí,2.É admissível a fusão, clsão ou incorporaÉo da contratada
juridica
todos os
pessoa jurídica, dêsde que sojam observâdos pela nova pessoa
i"qri"itó" a" habilitaçáo oxigiáos na licitação original;-sejam mantidas as dêmais
condigõàs do iontrato; não hâja prêjuízo à execução do objeto
"iair"rf"" haja ã anuência sxpressa da Administração à continuidadê do
contrato.
í1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmênte motivados' asseguradosê à CONTRATADA o direito à prévia 6 ampla defesa
í1.4. A CONTRATADA reconhece os direilos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administÍativa prevista no art 77 da Lei no 8 666, de 1993'
ir.i. õ tàr." de resciião sêrá prêcedido dê Rêlatório indicativo dos seguintês
aspectos, conÍorme o caso:
ti,s.t. Batanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcielmente
cumpridos;
ít,5,2, ReiaÉo dos pagamêntos já eÍetuados e ainda devidos;
11.5.3. lndenizaçôes e multas

'lí.1.O

pres€nte Termo

ôÃ;J; ""
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í2. CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAçÔES

í2.í.

É vedado à CONTMTADA:

í2.í,í. caucionar ou utilizar estê Termo de Contrato para

qualquer

operaçâo financeira;
12.í.2. interromper a execução contratual sob alegagão de inadimplemento
por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos êm lei.

í2.í.3, SubcontrataÍ.

-

í3. CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DOS CASOS OMISSOS.

í3,í. Os casos omissos serão decididos pelâ CONTMTANTE, segundo

as
€
demais
no
10.520,
de
2002
de
1993,
na
Lei
na
Lei
n'8.666,
disposiçõos contidas
normas gerais ds licitações ê contratos administratÚos e, subsidiariamente,
segundo as disposiçõês contidas na Lêi no 8.078, de 1990 - Código de DêÍêsa do
Consumidor - e normâs ê principios gêrais dos conkatos

í4. CúUSULA DÉCIMA QUARTA

-

PUBLICAçÃO

't4.'1. lncumbirá à CONTRATANTE providênciar a publicação deste instrumento,
por êxtÍato, no Diário Oficial do Municipio, no prazo previsto na Lei n'8.666, de
1993.

15. CúUSULA DÉCIMA QUINTA

-

FORO

15.í. O FoÍo para solucionar os litigios que deconerem da exêcuÉo deste Têrmo
de Contrato será o dâ Comarca de Santa Luzia/MA, responsávol pelo Município
de Alto Alêgrê do Pindaré/MA.

PaÍa firmeza e validade do pactuado, o prêsente Termo de Contrato foi lavrado em
três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentês.
re do Pindaré, 02 dê Maio de 2022.

Secreláia Manicipal de Saúde
de Alta

Alesê do Pindarê
O MACHADO JUNIOR

O JUNIOR E CIA LTDA. ME
CNPJ n' 09.350. 567/0001 -62
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