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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS 

CNPJ: 01.616.769/0001-00 

CONTRATO N° 036/2022 
PROCESSO N° 200104/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022 

PC DO PROCESS02.12.2r2Z-,- 
Nç' DE FOLHAS 
Assinr 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
JOSÉ DOS BASILIOS/MA, ATRAVÉS DO FUNDEB 
E A EMPRESA E. W. C XAVIER CNPJ: 
21.706.962/0001-30. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS/MA, 
inscrita no C.N.P.J. (MF) sob o n° 01.616.769/0001-00, com sede na Rua João de Sousa, s/n - Cen-
tro, São José dos Basilios - MA, através do FUNDEB, neste ato representada pela Senhora, CRIS-
THYANNE REGINA DE ASSIS COUTINHO, portadora do RG: 016845022001-6 SSP-MA e CPF: 
010.036.243-59, secretária municipal de educação doravante denominada CONTRATANTE e a em-
presa E. W. C XAVIER, inscrita no C.N.P.J sob o n.° 21.706.962/0001-30, com sede na Avenida Ber-
nardo de Castro, 65, Bairro Aeroporto CEP: 65728-000, Lima Campos/MA, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Eduardo Winicius Cassiano 
Xavier RG: 0322338820066 SSP-MA CPF: 043.753.763-33, têm, entre si, ajustado o presente CON-
TRATO, decorrente da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 230301/2022, originado do Pregão Ele-
trônico n° 008/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo n° 200104/2022, subme-
tendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal n° 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Fede-
ral n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto Federal n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, aplicando subsidiaria-
mente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

1.1. O presente Contrato tem por objeto o Registro de preços para fornecimento sob demanda de 
Gás Liquefeito de Petróleo/GLP (Recarga de gás de cozinha), para atender necessidades de várias 
secretarias da Prefeitura de São José dos Basilios/MA, conforme as especificações, quantidades e 
condições contidas neste CONTRATO e Termo de Referência e proposta vencedora. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DA VINCULAÇÃO 

2.1. Vnculam-se ao presente CONTRATO, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão 
Eletrônico n° 008/2022, a Proposta de Preços da CONTRATADA e a respectiva Nota de Empenho. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DO VALOR. 

3,1. O valor global deste Contrato é de R$ 90.800,00 (noventa mil e oitocentos reais), conforme 
Proposta de Preços da CONTRATADA e demonstrativo a seguir: 

ITE 
M DESCRIÇÃO 

Gás liquefeito de petróleo/GLP (Recarga de gás de cozi-
nha), envasado em botijão de 13 kg, fornecido mediante 
troca de botijão vazio. 

UND 
QUA 
NT. V. Unt V. Total 

UND 
800 

R$ 
113,50 

R$ 
90.800,00 

3.2. Prazo de entrega: O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de 
acordo com as especificações contida na ordem de compra, sendo que a entrega deve ser realizada 
de forma imediata. 
CLÁUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamen-
tária: 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS 

CNPJ: 01.616.769/0001-00 

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 02.11.00 - FUNDEEI 
PROJETO DE ATIVIDADE: 12.361.0048.2034.0000 -APOIO E DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO 

CLÁUSULA QUINTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

5.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de 
acordo com o constante no art.65, inc. II, § 2°, da Lei Federal n°8.666/1993. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1. O prazo de vigência do presente Contrato será de 31 (trinta e um) de dezembro de 2022, a 
partir de sua assinatura, com eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PERIODICIDADE da Contratação de Empresa no fornecimento do 
objeto. 

7.1. A CONTRATADA fica obrigada a fornecer, a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento 
emitido pela secretaria de educação. 

CLÁUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

Os materiais, entregues pela CONTRATADA serão recebidos pela Secretaria Municipal, da seguinte 
forma: 

a) Provisoriamente, da entrega para efeito de verificação da quantidade, e qualidade conformidade 
dos materiais conforme as especificações constantes da proposta de preços da empresa, modelo, 
especificações técnicas; 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceita-
ção, no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os materiais deverão entregues na sede na secretaria, os quais serão rece-
bidos e conferidos por servidor responsável designado pela Secretaria Municipal. 

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO 

9.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE desde que não haja fator impeditivo provoca-
do pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva 
Ordem de Fornecimento, Certidão de Débitos Relativos a Crédito Tributário e a Dívida Ativa da União 
(Receita Federal, INSS e Procuradoria da Fazenda Nacional): e do Certificado de Regularidade do 
FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT, diretamente na conta que o fornecedor 
apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e 
número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações 
futuras sem a anuência das partes interessadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na 
Conta Corrente da CONTRATADA, no Banco Bradesco, Agência 128, Conta Corrente 032631-
0. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste contrato, sem que isso gere direito ao 
reajustamento do preço ou à atualização monetária. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
10.1. A CONTRATADA se obriga a: 
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10.1.1. Efetuar a entrega dos produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados neste Ter-
mo, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta, acompanhado da respectiva 
nota fiscal constando detalhadamente as especificações; 

10,1.2. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, 
substituir às suas expensas, no prazo máximo de 01 (um) dia, o produto com avarias; 

10.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da pre-
sente licitação; 

10.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida com-
provação; 

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-
das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações as-
sumidas; 

10.1.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fis-
cais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer 
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. A CONTRATANTE se obriga a: 

11.1.1. Promover a fiscalização dos materiais objeto deste Contrato, quanto ao aspecto quantitativo e 
qualitativo, a serem fornecidos e entregues pela CONTRATADA. 

11.1.2. Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar à 
CONTRATADA. 

11.1.3. Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

11.1.4. Remeter às CONTRATADA a nota de empenho via e-mail ou através de correspondência 
com ou sem AR. 

11.1.5. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumpri-
mento ao pactuado neste contrato. 

11.1.6. Efetuar pagamento à CONTRATADA. 

11.1.7. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas às obriga-
ções contratuais. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DAS PENALIDADES 

12.1. O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a 
CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n° 10.520/02, Decreto Federal n° 10.024/2019, 
aplicando subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/1993. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — O atraso injustificado na fornecimento do objeto deste contrato, sujeitará 
a CONTRATADA à multa de mora diária de 0,02% (dois centésimos por cento) do valor do respectivo 
fornecimento, a juízo da Administração, até o limite de 10% (dez por cento). 
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CNPJ: 01.616.769/0001-00 

PARÁGRAFO SEGUNDO — Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE po-
derá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou par-
cial do CONTRATO, as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecu-
ção total ou parcial do objeto contratado; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ad-
ministração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas 
conjuntamente com a prevista na alínea "b". 

PARÁGRAFO QUARTO - Se a CONTRATADA - ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidõneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da ampla 
defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São José dos Basilios - 
MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
sem prejuízo da aplicação das multas previstas neste instrumento e das demais cominações 
legais 

PARÁGRAFO QUINTO - Caberá à Secretaria Municipal de Administração propor a aplicação 
das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que 
justifiquem a proposição. 

PARÁGRAFO SEXTO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita 
à CONTRATADA e publicação no Diário Oficial, constando o fundamento legal, excluídas os casos 
de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora. 

PARÁGRAFO SÉTIMO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias consecuti-
vos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO OITAVO - Os valores das multas poderão ser descontados dos pagamentos 
devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou 
judicialmente. 

PARÁGRAFO NONO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou 
relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA RESCISÃO 

13.1. Constituem motivos para a rescisão deste CONTRATO: 

a) O não cumprimento de Cláusulas Contratuais, especificações ou prazos; 

b) O cumprimento irregular de Cláusulas Contratuais, especificações ou prazos; 

c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade 
da conclusão do serviço, no prazo estipulado; 

d) O atraso injustificado na entrega do objeto. 

e) A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 



PREF ITURA OE/ g, 

BASI to 
• r" tNIAWIR. • 1~..nriA naeè 0~1 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS 

CNPJ: 01.616.769/0001-00 

NQ DO PROCESS0220 /(74/
N9 DF: FOLHAS ee,( 
Assim tura 

f) O desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor ou comissão de-
signada para acompanhar a entrega do objeto, assim como as da Secretaria Municipal de 
administração. 

g) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do art. 67 
da Lei Federal n.° 8.666/1993; 

h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

i) A dissolução da CONTRATADA; 

j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudiquem a execução deste Contrato; 

k) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato; 

I) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e de-
terminadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO; 

m) A supressão, por parte da CONTRATANTE, no fornecimento do objeto, acarretando 
modificação do valor inicial do CONTRATO além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 
n.° 8.666/1993, salvo as supressões resultantes, de acordo celebrado entre os contratantes, 
nos termos do inciso II, § 2° do art. 65 da referida Lei; 

n) A suspensão de seu fornecimento, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo supe-
rior a 60 (sessenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, inde-
pendentemente do pagamento obrigatório de indenizações, pelas sucessivas e contratual-
mente imprevista desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CON-
TRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obriga-
ções assumidas até que seja normalizada a situação; 

o) O atraso superior a 120 (cento e vinte) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATAN-
TE decorrentes do fornecimento do objeto, já fornecidos, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o di-
reito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 
a situação; 

q) 

Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, sem pre-
juízo das sanções penais cabíveis; 

A fraude na execução do CONTRATO, o comportamento de modo inidôneo, a declaração 
falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7° da Lei 
Federal n° 10.520/02; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos au-
tos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste CONTRATO poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alí-
neas 'a' a 'm' desta cláusula; 

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS BASILIOS 

CNPJ: 01.616.769/0001-00 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras "I" a "p" desta cláusu-
la, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente com-
provados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do 
CONTRATO até a data da rescisão. 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a 
retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO, até o limite dos prejuízos causados à CON-
TRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES 

14.1. Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos 
legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua 
efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DA PUBLICAÇÃO 

15.1. A CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato no Diário Oficial até 050 (quinto) 
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra sua publicação no prazo de 20 (vinte) 
dias desta data. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 

16.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Joselandia - MA, com renúncia expressa 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente 
instrumento. 

16.2. E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as par-
tes a seguir firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, 
perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem. 

São José dos Basilios (MA), 30 de março de 2022. 

SÈCREfAR(A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CRISTHYANNE REGINA DE ASSIS COUTINHO, 

Secretária municipal de educação 
CONTRATANTE 

TESTEMUNHAS: 

No-
me: 

CPF:bg, 21( 2(51-"íc, 

No-
me: 

CPF: 

. C XAVIER 
J: 21.706.962/0001-30 

Eduardo Winicius Cassiano Xavier 
CPF: 043.753.763-33 
CONTRATADA 

• 

• 


