
CONTRaiO N° : 00003/202g-(-PT..

ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MONirTPAT

^KNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRuJenTO N^FoZ

Avenida^MÍnoll "íoma^^rdrAquÍno" ís" l^®f®itura Municipal de RiachAo -58, neste ato representada pela PrefeS Maria 1 ̂  01.612.770/0001-
Solteira, Pedagoga, residente e domirn^aH» =<^ . Santos Lima, Brasileira,
Riachâo - PB, CPF n" 013 088 854-07 Car-r"^ Baixio, SN - Casa - Zona Rural -
doravante simplesmente CONtÍ?^ e Ho a?r Identidade n° 2.627.161 SSP/PB,(FILIAL) - PrLa p^po lado POSTO NOSSA SENHORA np CApn..„.
neste ato r^aentaHo r_T^.. «50.706/0002-30
residente e Homio. 1 ..h" ̂  ^ r Brasileira. Casada. EmpresAr^a
PB, CPF n° KSO ° .a aaa S°i>rinho, 2S6. CasP - renr^p -^Tacime 1
simplesmente CONTRATADO, decidiram aa ...--a— ^ ." —1-344.928 SSP/PB, doravanteo qSal se regerá pelas Iláusulas : conSs se°gu"tes": """" °
CLÁUSULA. PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

processada"os tímos"da lÍí FederaT^n" icüs^o^^df^l h 00026/2021,
a Lei Federal n° 8.666 de 21 de -iiinhrt*d 'iüqo julho de 2002 e subsidiariamente
dezembro de 2006; Decreto Municipal n« olfs d Complementar n» 123, de 14 de

'N.»......, „ .u.r£«,VSh,t.°L.VS2.^,r.'.' •
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

FORNECIMENTO DE CO®DSTtTOIS^°DESTII«rms A^ra^^pp^ PESSOA JURÍDICA, VISANDO O
DE RIACHÃO/PB PARA O EXERCÍCIO DE 2022 PRÓPRIA E LOCADA A PREFEITURA MUNICIPAL

leftrTn\™entol"'proTo3Ta -P-essasprocesso de Ucit^cârrdludl^d^^P^^ll^.^e^e'^^^^^^^^^^ correspondentes.
Contratante, documentos esses mm esenciai n 00026/2021 e instruções do
independente de transcrição. ° partes integrantes do presente contrato,

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

E TRINTA E SETE^MTl. E "nnv^i^o PropostO, é de RS 337.200.00 (TREZENTOS

1  DISCRIMINAÇÃO |
- TIPO S-10 IfAN distribuidora

VaiiOR TOTAL ^ "

UNIDADE

LITROS

QUANTIDADE

60000
PREÇO UNITÁRIO

5,62
R$ 337.200,00

PREÇO TOTAL

337.200,00

UuaKTA - DA REVISÃO E REAJUSTE

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis) através da ANP (Agência Nacional

-L^^rgu: al^pa^^ie^^^pl^tu^nlZflr^-^:"" restabelecida a

Sent aumLto Ts^tTpuTador peirPellobíàs °poderL sofrer" rta^^u^telpóf o^Tn^eano"'"^ -oUcitacâo do Contratado, os preços
verificada no IPCA-IBGE acumulado ^ proporção da variação
respectiva propostt exclusTvamente na^" "'"k • • ° apresentação da
ocorrência da anualidade. obrigações iniciadas e concluídas após a—  a.iiuciXXUdU.í5 . — — wkWAw a

partir Íos eLuo''s^7ina"nceiro°s d"último ?eajíste"'"° """ contado a
Contratado a importâncif^^cal(^ulada° pífa^^ ° Contratante pagará ao
diferença correspondente tão logo seja divulaado o i nd liquidando a
obrigado a apresentar memória de cálculo ri= fí^r-o i- ® definitivo. Fica o Contratado
remanescente, sempre que este ocorrer. reajustamento de preços do valor,  v- M- - ^ V W V<f O. .1. ̂  J.

definitivo"""' °, |fdi^utiiizado para reajuste será, obrigatoriamente.



Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
nâo possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:
As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:
Orçamento de 2022: Recursos Próprios do Município de Riachâo/PB + Recursos Federais:
02.010 - Gabinete do Prefeito: 04.122.1002.2002; 02.020 - Secretaria Municipal de

Administração e Transparência: 04.122.1002.2003; 02.050 - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural: 15.452.1002.2041/20.606.2009.2010; 02.060 - Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer - FUNDEB 40%/MDE:
12.361.2008.2015/12.361.2008.2016/12.361.2008.2080/12.361.2022.2020; 02.070
Secretaria Municipal de Saúde - FMS:
10.301.2005.2027/10.301.2005.2067/10.301.2005.2070/10.301.2005.2074;

02.080 - Secretaria Municipal de Assistência Social - EMAS:
08.244.2014.2039/08.244.2014.2077/08.244.2014.2078/08.244.2014.2079/08.243.1003.2084/0

8.243.2014.2087. Elemento de Despesa: 33.90.30.99 - Material de Consumo.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e

procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Até 90 (noventa) dias
após a liquidação da nota fiscal apresentada ao setor competente. O licitante qpie
suspender o fornecimento no intervalo de tenpo de 90 (noventa) dias, prazo entre a
liquidação da nota e o pagamento da mesma, está passivel de distrato e penalidades em
conformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:
O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições
e hipóteses previstas no Art. 57, § 1®, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será
considerado da emissão do Pedido de Compra:
a - Entrega: Parcelada.
A vigência do presente contrato será determinada: Até o final do exercido financeiro

de 2022, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com
as respectivas cláusulas do presente contrato;
b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento
contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade
de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime
o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos
termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsidio de
informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:
a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente
contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de

atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;
b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos,
a qualquer titulo, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto
contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do
contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;
d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e
esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f  - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto destj
instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;
g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações^
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo



processo licitatório, apresentando ao Contratante os rlofnniíir,í- - •
solicitado. rante os documentos necessários, sempre que

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Contratante ou acordo ̂entre'^°as'^°p"rLs^^''?ios unilateralmente pelo.eaclndldo, de pleno direito, '0001^ J^d^Vs^o n^lrtT^l.^^^ ̂  ̂tod^a ̂ a^Ll

ou':up\«:5ls^ue%Í^Sr°e™\ contratuais, os acréscimos
1° da Lei 8.666/93 Nenhum acréecíT'^"®' ° "^P®<=tlvo limite fixado no Art. 65, §
salvo as supressões resultantes de acordo c?lelTado°?n^^^^^^^
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO-

pa^Sr or^roctdrentfs" 1 taTo?^'' " adlmplemento das obrigaçõesObedecerão, conf^orme ̂ 0^0^ él S°slçíeTdo:Tr^:: 1°3 a ̂ 6, IÍI^I T.^6°66/r
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES-

L/eTtaré o"Í:rtra" gTr^^anfldaTprévla ^
nos Arts. 86 e 87, da Lei 8 666/93- a - aHví.r-1-- • penalidades previstas
vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor"rcontratõ oor^dl ''d "T
no inicio ou na execução do obi^i-n r>r-a *■ ^ trato por dia de atraso na entrega,sobre o valor contratadf peL (dez por cen?o)

/'*^slmultaneamente, qualquer das oena] iHaHo= Parcial do contrato; d -Lei 10.520/02. nalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na
CLÁÜSDLA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-
o° Contr°atat TâT^t^nL'corolrldo^^d^riou instrumento, e desde quecompensação financeira, devida desde a dataTlmite" f ■ ° admitida a
correspondente ao efetivo pagamento da naroai o o pagamento até a datado atraso no pagamento serão calculados ror f". moratórlos devidos em razão
■< I, onde: EM = enca^Õrmora?6rlÍs h - seguinte fórmula: EM = N k VP
pagamento e a do efetivo pagamento- 'vp - v"T^'^d entre a data prevista para ocompensação anancerra, "ars^pur^of í T ^IPCA-IBGE acumulado nos ültlmos doze mLes ou ' , / ™ ° Percentual do
pelo Governo Federal que o substitua Na hindh ' ^ sua falta, um novo Índice adotadoa compensação financeira venha a ser" extiní^o df '"f ^«tabelecldo para
utilizado, será adotado em substituirão qualquer forma não possa mais serentão em vigor. substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

^'Ll^nl/PB" decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca
qual vai assinado ^]lTptrtlTé po" dlrarfeltlmrrhal?'® contrato em 02 (duas) vias, o

TESTEMUNHAS

Riachão - PB, 03 de janeiro de 2022

PELO CONTRATANTE

-y^íZ/r!?—O^s Í2C-CPF: „
i2^r- 9y</-^6

(Q()ia3o:,
r^u r-víTT-t'

refeita
PF: 013.088'.854-07

PELO CONTRATADO

, . --r- ' (. - SL IRY.r ' ./ L/C-0^3-. ^STO NOSSA SÈte^A^E lívNTMlA LTDA
'  ' (FILIAL)

Josefa Felipe da Silva
CPF: 582.385.904-00


