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i

Pregão Presencial n" PP 001/2019
Ata de Registro de Preços 11° 20190208/2019
CONTRATO

QUE

ENTRE

SI

CELEBRAM

O

MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA, E A
EMPRESA L A DA SILVA MORAES - EPP, PARA

Aquisição de combustíveis automotivos para atcnticr as
iiccessidsides dn Secretaria de Agricultura do município
de Trizidela do Vale - MA., NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE/MA. através da SEC. MUN. AGRICULTURA.

PECUÁRIA E PESCA, inscrita no CNP.1 sob o n" 01.5.78.070/0001-22. com sede na Av. deputado Carlos Melo, n
1670. cioravanie denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Agricultura, Sr.
ANTONlO CARLOS ALVES DE ARAÚJO, portador do CPI-" sob n° 239.028.41 j-20, e a empresa L A DA SILVA
MORAES - EPP. in.scrila no CNPJ sob o n." CNPJ 02.557.276/0001-09, com sede na Rua Santo Anlonio. n"87..

CENTRO. Trizidela do Vale-MA. CEP 65727-000. doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada
por seu represenlaiuc legal.

Sr. I.UIS ALBERTO DA SILVA MORAES. CPI-252.278.743-87. têm. entre si.

ajustado o presente Contrato Administrativo n" 2Ü19(»218/2{)I9 , decorrente do Pregão Pre.scncial n" PP
001/2019. formalizado nos autos do Processo Administrativo n" 0712001/2018. submeiendo-se às cláusulas e

condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal n" 8.666/1993 c demais nonnas regulamentares
pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de combustíveis automotivos para atender as

necessidades da Secretaria de Agricultura do município de Trizideb do Vale - MA,, conforme Pregão Presencial n°
PP 001/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO
ViiKulam-.se ao presente Contraio, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Presencial n"

PP 001/2019. a Proposta de Preços da CONTRATADA, a Ata de Registro do Preços e a respectiva Nota de
Empenlio.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

O valor do Contrato é de R$ 24.460.00 (vinte e quatro mil. quatrocentos e sessenta reais), conforme

consumo estimado da CON TRATANTE e a Proposta de Preços da CONTRATADA abaixo especillcada:
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CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes desta licitação correrão á conta de recursos consignados no Orçamento Geral
da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA, cujos programas de trabalho e a categoria econômica constarão
quando da emissão da respectiva Nota de Empenho, conforme especificados abaixo:
Exercício 20 ly Atividade 0230.201220097.2.050 Manutenção das Atividades da Secretaria
Classilkaçào econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo. Siibelemento 3.3.90.30.01. no valor de R$ 24,460,00 .

,

CLÁUSULA QUINTA - DO E'RAZO DE VIGÊNCIA
O presente Contraio entrará cm vigor na data de sua assinatura e lindará em 31 de Dezembro de 2019.

condicionada sua eficácia à publicação na imprensa oficial.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORNECIMENTO
O fornecimento dos produtos, será de forma parcelada, mediante apresentação de requisição própria do
executor do contrato da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA. em 01 (uma) via e conter no verso carimbo e
assinatura do servidor autorizado, contendo as informações indicadas no Termo de Referência Anexo 1 do Editai,
conforme abaixo:

a) Cliente: SEC. MUN. AGRICULTURA. PECUÁRIA E PESCA;
b) informar a quantidade dos produtos:

c) Informar o valor referente aos produtos;
d) Informar a data do fornecimento dos produtos;
e) "1'esteinunha: assinatura do funcionário da empresa;

O Comprador: assinatura e carimbo do diretor do Setor de Compras.
I^ARAGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento dos produtos ocorrerão nos setores da secretaria solicitante no horário

das OShüOmin ás 18:00h de segunda a se.xta. escrito na Ordem de Fornecimento.
PARAGRAFO SEGUNDO • Uma vez informado o local do fornecimento, só poderá haver modificação do local
proposto mediante aceitação do contratante, e se o novo local de rornecimento estiver nas condições adequadas para o
armazenametito dos produtos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
A fi scalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que poderá, a
qual(|uer tempo, determinar o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, bem como propor a
aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não e.xclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições técnicas, vícios ou emprego de produto inadequado ou de

qualidade inferior, e na ocorrência destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prcpostos.
.\\
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CLAIJSULA OITAVA - DO REAJUSTE DE PREÇOS
Ocorrendo reduçüo ou majoração de preços dos produlos. autorizado pelo óryâo competente, os

valores cjiic serviram de base para a contratação serão reajustados, fixando-se em apostila de reajuste de preços,
conlbrinc Lei Federal de Licitações n" 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os reajustes c reduções de preços serão de acordo com os preços praticados pela
CONTRATADA na data.

CLAÜSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento será cfeliuulo pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,

medianie apresentação da Not,i Fiscal, acompanhada das Notas de entrega e da comprovação de regularidade exigida
na habilitação da licitação, desde iiiic não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Nota Fiscal .será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo
recebimento dos produlos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Para Uns cie pagamento será adotada a periodicidade quinzenal de fomeciinento de
prodittos.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, diretamente na ContaCorrente cia
CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUARTO - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha
concorrido de alguma fonna para tanto, será devida compeiusação financeira, que será calculada, mediante a aplicação
cia .seguinte Ibmuila:
EM = IX N X VP

Na qual:
EM = Encargos moratórios:

N = Niimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valtn- da parcela a ser paga.

1 = Indicc de compensação rmanccira = 0.00016438, assim apurado:
I =(TX)1 =(6/100)/ 3651 = 0.00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6%

PARÁGRAFO QUINTO - Caso a CONTRATADA seja opianle do Sistema integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas c das Empresas e Pequeno Porte(SMPLES). deverá apresentar, iiintamente com a
laiura. declaração na qual faça constar essa condição, conforme mo dclo trazido na Instrução Normativa SRF n.° 480.
tie 1.5 de dc/cmbro de 2004.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
tmillus oti indenizações devidas pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRA"FADA enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de ixmalidade ou inadimplência, pelo descumpriniento
DKin i AOO CVIU.OS MKI.O, Vlft7ll - .AKKOPORTO
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deste contrato, sem que i.sso gere direito ao reajustamento do preço ou à alualizaç<ào monetária.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA se obriga a:
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a) manter proposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA. durante todo
o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA. ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso. qualquer anormalidade de caráter urgente c prestar os
esclarecimentos julgados necessários:
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, toda.s as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros , decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus preposios ou conveniados, leis. regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinaçõe.s emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva re.sponsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão
de seus preposios ou convenientes;

O comunicar íTscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contraio:
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA.

h)substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;

i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, siijcilando-se no que couber as Leis do
consumidor:

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
som qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale-MA.

I) a contratada será responsável pela idoneidade c pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou
propostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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A CONTRATAN'1'i-. sc obriga a:
a) acotnpaniiar c liscalizar a execução do coturaio;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos:
c) rejeitar, no todo ou em pailc. os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos atestados,
e) Aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

O descumprimenio. total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a
CONTRATAD.A às sanções previstas na Lei Federal n" 10.520/02. aplicando subsidiariamente a Lei Federal n"
8,666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Coitratada á aplicação
da.s seguintes multas de mora:

a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso de recusa,
iiijiistiticada;

b) Multa moratória diária de 2%(dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em caso da não
sub-stiluiçào do produto recusado pela CONTRATANTE;
c) Multa moratória diária de 0.02%(dois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em
caso da falta de alternativas de fornecimento decorrentes da falta cio produto, salvo os casos fortuilos ou
de força maior, a juízo da Administração, até o limite de 10%(dez por cento):

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE podeé, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na liipótese dc inexccuçào total ou parcial do Contraio, as seguintes
sanções:
a) Advertência;

b) Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) Suspensão temporária de panicipar em licitação e impedimento dc contratar com a Prefeitura
Municipal de Trizidela do'Vale/MA, pelo prazo de até 02(dois)anos:

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Piáblica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

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

PARÁGRAFO QUAR'1'0 - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafo
Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando;
a) Fornecer os produtos em desconformidade com o especificado e aceito;

b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos recusados pela Contratante;
c) Desciimpriros prazos e condições previstos neste Contrato.

PARAGRAFO QUINTO - 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 inidôneo, llzer declaração falsa ou
avi;mi)a i)i:i't'TAi)o caui.os meio, n°1(í7().AERorouro
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comelcr fraude fiscal, garantido o direito prévio da ainpla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a

Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale/MA. pelo prazo de alé 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 muitas previstas neste instrumento e das demais com inações legais.

PAKAGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas queJiistillquem a proposição.

1'ARAGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à
CONTRATADA e publicação na imprensa ollciai. constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das
penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias útei s, contados da data da
notiílcação, em conta bancária a ser infonnada pela CONTRATANTE.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-DA RESCISÃO
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 fornecimento, no prazo estipulado;
d) O atraso injustlllcado no início do fornecimento;

e) A paralisação do fornecimento, sem justa cau.sa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
O A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem. a
cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação;
g) O de.satendimento das determinações rcgiilares emanadas por servidor ou comissão designada para

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da autoridade competente;
h) O comelimento reiterado de faltas na sua e.xecução. anotadas na forma do § 1° do an. 67 da Lei
Federal n," X.666/Ó.T

i)

A decretação dc falciicia ou a instauração de insolvência civil;

j)

A dissolução da CONTRATADA;

k) A alteração social ou a modificação da llnaiidade ou da e.striiliira da CONTRATADA, que
prejudiquem a execução deste Contrato;

I) Descumprimcnto do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis;

m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo. a declaração falsa e o
cometimento dc fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 1" da Lei Federal n°
1Ü.520/20Ü2;

n) A ocorrência de caso foriuilo ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do Contrato;
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o) Razões de interesse púhlico. de alta relevâneia e amplo coiiliecimento,justificadas e determinadas pela
máxima autoridade da esiera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas
no processo administrativo a que se refere o Contrato;
p) A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando inodflcação do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei Federai 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:

q) A suspensão de sua e.xccução. por ordem escrita da CONTRATANTE, 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, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações
assumidas até que seja normalizada a situação;
r) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes
dos fornecimentos já realizados, salvo em caso de calatnidade pijbli ca. grave perturbação da ordem

interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

PARACiRAFO PRIMEIRO - Os casos de lescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo.
a.ssegurado 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 alíneas "a" a
"o" desta cláusula;

b) Amigável, por acordo entre as panes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos lermos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quatido a rc.seisão ocorrer com base nas letras "n" a V desta cláusula, sem que haja
culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo
ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por desciimprirnento das cláiisiiias contratuais acarretará a retenção dos
créditos dccorrenies do Contraio, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE,além das sanções previstas
neste insiruinenlo.

CLAUvSULA DÉCIMA QUARTA - DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se
proces.sada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo
consideradas conninlcaçòes verbais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE fará publicar o extraio do presente Contrato na imprensa oficial na forma do Art.
61 da Lei Federal lU 8.666/1993.
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CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões tiue se fizerem necessários, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contraio, de acordo cotn o
constante no art. 65. § T. da Lei federal n" 8,666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO EORO

fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de Pedreiras/M A. com reniincia expressa de qualquer
outro, por niai.s privilegiado que seja, para dirimir quaisquer diividas oriundas do presente instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a seguir

firmam o presente Contrato, cm 02(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

TRIZIDELA 190 VALE - MA.08 de fevereiro de 2019

SEC. MUN. AGRICULTURA. RECUARIA E PESCA

CNPJ(MF) 01.558.070/0001-22
ANTONIO CARLOS ALVES DE ARAÚJO
CONTRATANTE
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