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CONTRATO N" 098í2022/Pi,IAAP
PROCESSO N' í54/2022
Preaáo Prcsencial SRP n" OO1/2022. Processo Oiainário no 387/2022. Ata de Reoistto
de Preco no
TERM. DE coNTRATo euE ENTRE sr
CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL
DE ASSBTÊNC|A SOCIAL, TMBALHO E
CIDADANIA DE ALTO ALEGRE DO
PINDARÉ/MA E A EMPRESA IIIACHADO
ME, NA FORMA
JUNIOR E CIA LTDA
ABAIXO:

013/2022'

-

O MUNlcíPlo DE ALTO ALEGRÉ DO PINDARÉ/MA, ATTAVéS dA SECREÍARIA
MUNICIPAL OE ASS§TÊNC|A SOCIAL, TMBALHO E CIDADANIA SEdiâdâ NA
sediada na Av. João Xxlll, S/N - Cenko' Alto Alêgre do Pindaré/MA, CNPJ N'

01.612.83210001-21, doravantê designada CONTRATANTÉ, neste âto representado
iespectiraãent peú Secretária Municipal de Saúde Srat E-EA-ÍÚARIA,SÁNTos DO
NAbCIMENTO, brasileíra, casada, portadora do RG n" 77592797-0 SSP/MA, e inscrita
nà õpf soU o n" gaa .413.ao3-72, residente e domiciliado na Rua Nova, no 403, Baino
MACHADO
--C"nt ", óÉp no 6s.:ge-ooo, nesta Cidadê, e dê outro tado a Empresa
gCfl LTDA, inscrita no Cadastro Nâcional ds Pessoa Jurídica CNPJ do
úinüierio o, Fazenda sob o n'09.350 567/000162, com sede na Av Caraiás' 276'

.lUÍói

-

65.398-000, Alto Alegre do Pindaré ([aA), nq+_{o- d-ênÔminado
õôniàÀfloo representado por sãu proprietário ozEAs jzEvEDo-lilAcHADo
Júrliôn, port"oo, ào RG no 01ã939462000-5, inscrito no cPF sob o n" 033 438 593ãõ, ,ã"úént e domiciliado na Av. JK, no 137, Centro, Alegre do Pindaré/MA'
ãÊSôiÚgU colebrar o presente Contrato decononte da licitação na modâlidade
pÃ"a" pngSeXClAL SRP n.' OO1IaO2ZICPU?MAAP s do Processo
iàril"i"tráúiã"." i8,t tzoz't, .o Íundamento da L€i no 8 666, dê 2'l de junho de
10.520, de '17 de julho dê 2002 ê na Lêi no 8 078, dê 1990 - Código dê
igsã, àã ú
""
mediante as sêguintes cláusulas e condições:
DeÍesa do Consumidor,

óà"iã, cÉp'

í, CúUSULA PRIMEIRA- OBJETO
pessoa
objêto do presênte Termo de AJuste rêfeÍe-se a,ContÍataçáo de
iurídice oâÍa o fomecimento, sob demanda dê combustivêis (gasollna comum €
p"ra abastecimento da frota de veículos das Secretaria Municipal
âràà ãLJJ s-ior,'ôocial,
Trabalho e Cidadania do Municipio de Alto Alegre do
ã" Á"liion"i"
Éíarià, qu. ài"po"t a de pelo menos 1 (um ) posto de abastectmento' que tuncionee
aári"rnin-t", zari, na zona urbana dessa municipalidade, conforme êspecificações
ãu..,tn"iiuo" estabelecrdos no Édital do Pregão identiflcado no preâmbulo e na
os quais integram este instrumento' indêpendente de

l.í.O

õ;;;ir'r;"ã;.
transcrição.

1.2. Discriminaçáo do objetor
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Item

01

02

DescÍiminação

DIESEL S.1O

GASOLINA

UND

QDT

Píeço
Máximo
da Tabelâ
aNP (R$)

Litro
Litro

7.000
7.000

RS 5,69
RS 6,79

Psrcentualde
dêsconto
sobrc o pÍeço
máximo tabela
aN P

Sub-total (R$)

(o/o)

0,1 %

R$ 39.760,00
RS 47.460,00

COMUI\,,I

VALOR TOTAL GLOBAL

2.

R§ 51.OOZ,OU

CúUSULA SEGUNDA - VrcÊNCIA

2.1.O pÍazo de vigência deste Termo dê Contrato terá inicio a partir da dâtâ dê
Oo conirato que devêrá ter vigência até 31112J2022' pronogávol na
"""inat,.rt"
forma do art. 57,

§1o, da Lei

nÔ

8.666, de 1993.

3. CúUSULA TERCEIRA- PREçO

3.í. O valor do presentê Termo de Contrato é de R$ 87 220'00 (oitenta e sete
mil. duzontos e vinte reals).
ã7. Esima-s. que o cronograma de desembolso se'á o valor global diluído
mãnsafmente Ae torma equitãtiva até 3'l/í22022, conforme quantitativo sÔlicitado
("á[ áámana"), nos tsrmos da alínea "b", inciso xlv do art 40, da Lei Federal no
8.666/93.
diretas ê
ã.à. No u"fot acima êstão incluídâs todas a§ despesas ordinárias
inàiretàs aeconentos da execuÉo contratual, inclusive tributo§ e/ou impostos'
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, Íiscais e comerciais incident€s'
àxà d"e administração, fretê, seguro e outros necsssários ao cumprimento integral
do objeto da contrataÉo.

4. CúUSULA

OUARÍA- DOTAçÃO ORçAMÉNTÁRIA

pÍogramadas em dotação
4,1. As despesas decorrentes dêsta contratação estão
para o exercício de
Município,
do
ãri"r",itá,rã- pioptl", prevista no orçamento
2022, na classiílcação abaixo:
O2O}OO SECRETARIA DE

ASS/SÍ. SOC/AL, ÍRABALHO E CIDADANIA

08 122 0106 2054 OOOO MANIJT, E FUNC, DA SECRETARIA
9,3-9O.3O,OO MAIERIAL DE CONSUMO
O21OOO

FIJNDO MIJNICIPAL DE ÁSS/STENC/A SOC/AL

otítilosi ôooo PRoc. oE ERMDtcAçÃo Do TRAB INFANTIL ' PEÍt
óá
3.3.90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO

iii
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CúUSULA QUINTA. PAGAMENTO
5.í, A Contratadâ âprêsentará mensalmênte à Contratantê as Notas Fiscais para o
ato de atesto, liquidâção ê pagamento do produto fomecido, âcompanhadas das
primeiras vias de requisição de abastêcimonto emitidas pela Municipalidade.
5.2. O pagamento dos combustíveis fomêcidos será eÍêtuado, por meio de ordem
bancária emitida em nome da Contratada, para crédito na conta cononte por elê
indicada, uma vez satisÍêitas as condiçõgs estabelecidas no Contrato
5.3. A Nota Fiscal devêrá ssr emitida de acordo as rêspectivas quantidades do
produio Íornocido, com prêço unitário e preço total, deduzido§ o dêsconto aplicádo
no preço máximo da Tâbela de Preço da ANP, correspondente a sêmâna do
fatuaâmento, contêndo ainda o êndêreço do local dê entrega, dêvêndo, ainda ter no
verso, o atesto do rêcêbimento dos produtos e anexo a impre§são das tabelas
disponíveis no site da ANP (httpJ/www.anp.gov.br/preco) que comprovê as
Íeferências.
5.4. No caso de não ser apresentada a impressão das tabêlas disponíveis no site
da ANP (htto://www.anp.qov.br/preco) parâ Íins de âfêriçâo do vâlor na semana
correspondente ao fâturamento, sêrá utilizâdo como base para fins de Íaturâmênto
o valor médico orçado no reÍerido processo licitatório.
5.5. A PMMP terá o prazo de 30 (trinta) diâs útêis para efetuar o pagamento,
contado da data dê recebimênto da Nota Fiscal, desde que náo haja fator
impeditivo provocado pela Contratada.
5.ô. Não seráo efetuados quaisquer pagamentos enquanto pêrdurar pendente de
liquidação dê obrigaçóes êm virtude dê penalidadês impostâs por inadimplêncja
contÍatual.
5.7. O pagamento daÍ-sê-á dirêtamentê na conta conente da Contratada, junto ao
Benco do Brasil, Agância no 2581-X e Conta Corrente no 3i1520-2.

6. CúUSULASEXTÁ- REA'USÍE E ALTERAçÕES
6.1. O preço contratado é Íixo e irrêajustávê|.
6.2. Eventúais altêraçôes conkatuais regêr-se-ão pêla disciplina do art 65 da Lei
no 8.666, dê 1993.
6,3. A CONÍRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condiÉes contratuais, os
acráscimos ou supressôes que se fizerem neces§ários, até o limits de 25olo (vinte
e cinco por cento)do valor inicial âtualizado do contrâto
6.4, As supressões resultantos de acordo celebrado entre as partes contratântes
poderâo exceder o limite do 25% (vinte e cinco poÍ cento) do valor inicial
atualizado do contrâto.
?. CúUSULA SÉTIMA. EXECUçÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO

fomocimênto se dará sob dêmanda, de acordo com as nêcessidâdes e
quantitativos solicitados pela CONTRATANTE, mêdiantê €missão de ordem dê
Íomêcimento êmitido pela mesma, durants o período de vigência do contrato'

7.í.O
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7.2. As condiçóes de execuÉo ê recebimento do objeto são aquelas prêvistas
Termo do Refurência, documento integrante e apenso a êste contrato.

B.

cLAúsuLA orrAVA - FlscALlzaçÃo
fiscalização da execução do obieto será eÍetuada por Representãntê
designado pela CONTRAÍANTE.

8.í.4

s.

cúusuLA
9.í.

tlotll-

oBRlcAÇÕEs DA CoNTRATANÍE E DA coNTRATADA

As obrigações da CONTMÍANTE ê da CONTMTADA são

âquêlas

prêvistas no Termo de Referência

í0.

cúusuLA

DÉclMÁ- saNçÔEs ADÍúlNlsrRÂTlvas

10.í

Comete inÍração administratÚa nos termos da Lei no 8 666, de 1993 e
da Lei no í0.520, dê 2002, a Contratada que:
'10.1.í inexêcução total ou parcialmentê qualquer das obrigagóes
assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2 ensejar o retardamento da execuÉo do objeto;
10.í.3 frâudar na execuçâo do contrato;
10.1.4 comportar-sê de modo inidôneo;
'10.'1.5 cometêr Íraude fiscal;
10.1.6 não mantivêr a Proposta
A Contrâtada que comêtêr qualquer das infrações discriminâdâs no
subitem acima Íicará suieita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal' às
seguintos sançóes:
10.2.1 advertência por íaltas leves, assim entendidas aquelas que não
acarretêm prêjuizos signiÍicativos pâra a Contratante:
multa morátória dê 0,3% (zero víígula três poí cento) por dia dê átraso
inJuitm""oo sobrê o valor da parcela inadimplida, até a data do êfêtivo
in;dimplêmento, obs€Nando o limit€ dê 30 (trinta)dias;
10.3.1 mutta compensatória de 1O% (dez por cento) sobre o valoí totãi
do contrato, no caso de inexecução total do obielo:
10.3.2 em caso de inexocução paÍcial. a multa compgnsatória' no
mesmo percentual do subitom aãima, será âplicada de Íorma proporcional
à obrigação inadimPlida;
'
de licitrar e impedimênto dê contraiar com o órgão'
ro.a.g"
"u"p.n"âo
unidade adminiskativa pela qual a AdministÍaçâo Pública
entidadê ou
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
..
impedimenio de liciiar e contratar com o Município de Alto Alegre
do Pindará/üA com o consoquentê descredenciamsnto no Sistemâ do
Cadastro Próprio da PITAAPP/MA pêlo prazo dê até cinco anosi

1O-2

í0,3

anos:

ib.s.n
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10.3.5 declaraÉo de inidoneidade para

licitar ou contratar com a
perdurarêm
os
motivos determinantes da
Administração Pública, enquanto
promovida
punição ou até que sêja
a roabilitação perants a pÍópria
autoridadê que aplicou a penalidade, quê sêrá concedida sempre que a
ContÍatada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
Também ficam sujeitas às penâlidades do art. 87, lll e lV da Lêi n'
8.666, de 1993, a Contratadâ quê:
10.4.1 tênha soÍrido condenaÉo definitiva por prâticâr, por meio
dolosos, fraudê fiscâl no rêcolhimento de quaisquêr tributosi
10.4.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitaçáo;

í0.4

10.4.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em viíud€ de âtos ilícitos praticados.
10.5 A aplicaçáo de qualquêr das penalidadss previstas realizâr-sê-á em
processo adminjstrâtivo quê assegurará

o

@ntraditório

e a ampla defesâ à

Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lêi no 8.666, de '1993.

í0.6

A autoridade competente, na aplicaçâo das sanções, I6vará em
conskleração a gravidade da conduta do inÍrator, o caráter educativo da p€na,
pÍincípio da
bem como o dano causado à Administração, observado
proporcionalidade.
As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistêma de
Cadastro Próprio da PMMP/MA.

o

10.7

íí. cúusuLA

oÉcrMA PRIÍúErRÂ

-

RESCTSÃO

í1.í.O presente Termo de Contrato podêrá ser rêscindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei n" 8.666, de 1993, com as consequências indicâdas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sançóes aplicáveis.
íí.2.É admissív€l a fusáo, cisão ou incorporação da contraiadê com/6m outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantida§ as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execuÉo do objeto
pactuado e haja a anuência expr€ssa da Administração à continuidade do
contrato.
1'1.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmentê motivados, assêgufttdosê à CONTRATADA o dirêito à prévia € ampla defêsa
í1.4. A CONTRATADA reconhoce os direitos da CONÍMTANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n'8.666, de 1993
í1.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
íí.5.í. Balanço dos êventos contratuai§ já cumpídos ou parcialmen te
cumpridos;
11.5.2, Relação dos pâgam€ntosjá êfêtuados ê ainda devidos;
í't,5.3. lndenizações ê multas.

r
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SEGUI{DA- vEDAçÔEs

12.1. É vodado à CONÍMTADA:

12,í.í. câucionar ou utilizar este Têrmo de Contrato pâra qualquêr

oPeração Íinancêira;
1â.1,2. intenomper a exêcuçâo contratual sob alegação de inadimplemênto
por parte da CONTMTANTE, §alvo nos casos previ§tos em lei.

í2.í.3. SubcontÍatar.
13.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS.
omissos serão docididos pela CONTMTANTE, segundo âs
demais
disposiçóês contidas nâ Lêi no 8.666, de 1993, na Lei no 10 520, dê 2002 e
subsidiariâmontê,
e,
normaj gerais de licitagões e contratos administrativos
segundoãs disposições óontidas na Lei n'8 078, dê 1990 - Código ds DeÍêsa do
Consumidor - o normas e princípios gerais dos contratos'

í3.í.Os casos

í4. CúUSULA DÉCIMA OUARTA

-

PUBLICAÇÃO

14.1. lncumbirá à CONTRATANTE providênciar a publicação deste instrumento,
por extrato, no DiáÍio Oficial do l\,lunicípio, no prazo prêvisto na Lei no 8 666, de

í993.

í5. CúUSULA DÉCIMA OUINTA- FORO

í5.í, O Foro

para solucionar os litígios que deconeÍêm da execução deste Têrmo

oà-ôontr"to jerá o da Comarca dá Santa Luzia/N"lA r€sponsável pelo Municipio
dê Alto Alêgre do Pindaré/MA

lavrado em
Para íirmoza ê validade do pâctuado, o presêntê Termo de Contrato Íoi
âssinado
vai
ordem,
três (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
pelos contraentês.
Alto Alegre do Pindâré,02 de Maio de 2022 '

Etza uenn senros Do,vÁscruE vro
Secrctária Munici?al de Assil

Social. Trabalho e Cidadania

MACHADO JUNIOR
MACHADó JUNIOR E CIA LTDA _ ME
CNPJ no 09.350.567/0001'62
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