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Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio 
Comissão Permanente de Licitação 
Praça São Félix, 11 - Ce ntro - CEP 64875-000 
CNPJ no 06.554.125/0001-40 

ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001-2020 

OBJETO: Registro de Preço para aquisição parcelada de combusúveis (gasolina comum, óleo 
diesel comwn S -500. e óleo diesel S-1 O) para atender as necessidades dos veículos e máquinas 
utilizados e mantidos pelas Secretarias e Fuodos do Município de Manoel Emídio-PI na sede do 
município e nas cidades circuovizinhas, conforme especificações contidas no Termo de Referência 
e Edital. 

Aos (21) vinte e um dias do mês de janeim de 2020, na sala de reunião da Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal de Manoel Emídio-PI, reuniu-se o Pregoeiro ANTONIO 
CARDOSO DA SILVA e sua EQUlPE DE APOIO, no uso de suas atribuições delegadas pelas 
Portarias n• 002/2020 e 00312020, para, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal 
10.520 de 17 de julho de 2002, Lei n• 8.666193 e Pregão Presencial SRP N" 001/2020, que tem 
como o Registro de Preço para aquisição parcelada de combustíveis (gasolina comwn, óleo diesel 
comwn S -500, e óleo diesel S- 1 O) para atender as necessidades dos veículos e máquinas utllizados 
e mantidos pelas Secretarias e Fundos do Muoicípio de Manoel Emidio-Pl na sede do município e 
nas cidades circunvizinhas, conforme especificações contidas no Termo de Referência e Edital, 
com o fim de receber os envelopes com as propostas dos licitantes interessados em participar do 
certame. O Pregoeim responsável deu início a sessão, onde estavam o(s) presente(s) a(s) 
licitante(s): POSTO NOSSA SENHO RA DA GUIA, CNPJ Nº 20.699.230/0001-06, com sede à 
Avenida Calixto Lobo, 770, - Bairro - Tibeirão - Floriano - PI, representada pelo seu sócio 
adminístrador, o senhor Valmir Rodrigues Medeiros, portador do RG nº 479.364 
SSP/PI e CPF: 412.084.123-53, residente e domiciliados na Rua João 
Dantas, n•: 2015, bairro irapuã Il, Floriano-PI a empresa GURGUÊIA COMBUSTÍVEIS LTDA, 
CNPJ nº: 00.136.196/000J-46, com sede na Rodovia BR-135, nº: 2901, centro da cidade de 
Colônia do Gurguéia - PI, representada por seu procurador o senhor Natanael Gomes Barros, 
brasileim, casado, frentista, residente e domiciliado à Rua João Evangelista do Nascimento, SN, 
bairro Santa Helena, Colônia do Gurgueia - PI, a empresa CARVALHO E ALMEIDA LTDA 
(POST O SANTA TERESINHA) CNPJ N: 00.980.008/0005-95, com sede na Avenida Primeiro 
de Maio, N: 786 - Bairro Altamira, Manoel Emídio - PI, representada neste ato pelo senhor 
Romário Almeida Carvalho, brasileiro, casado, gerente, residente e domiciliado à Quadra 03, casa 
27, Vila Parnaíba, Guadalupe-PI, Ato contínuo, foi realizado o credenciamento do(s) lícitante(s) 
presente(s) e foram todos considerados CREDENCIADOS. Em seguida foram recebidos os 
envelopes com a(s) proposta(s) de preços o(s) qual foi rubricado pelo(s) o(s) lícitante(s) e demais 
presentc(s). Ato contínuo, a(s) proposta(s) foi analisada(s) pelo(s) lícitante(s), Pregoeiro e equipe 
de apoio, verificado que a empresa POSTO NO SSA SENHORA DA GUIA, CNPJ N• 
20.699.230/0001-06, apresentou pmposta para o Lote lll- (fornecimento de combustíveis na cidade 
de Floriano) no valor de R.$ 452.050,00 (quatroc.,ntos e cinquenta e dois mil e cinquenta reais), e 
foi verificado que a mesma apresentou proposta confom1e exigido no edital PP SRP 00 1-2020 a 
empresa GURGUÊ½, COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ nº: 00.136.196/0001-46, apresent~u 

proposta para o Lote II - (fornecimento de combustíveis na cidade de Colônia do Gurguéia), cujo 
valor foi de R$ 591.250,00 (quinhentos e noventa e um roí! e duzentos e cinquenta reais) e foi 
verificado que a mesma apresentou proposta conforme exigido no edital PP SRP 001-2020 julgou a, 

proposta vantajosa para a administração, a empresa CARVALHO E ALMEIDA LTDA (POSTO 
SANTA TERESINRA) CNPJ N: 00.980.008/0005-95, apresentou proposta para o Lote I -
(Fornecimento de combustíveis na cidade de Manoel Emídio - PI), cujo valor foi de R$ 898.500,00 
(oitocentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), e foi verificado que a mesma apresentou 
proposta conforme exigido no edital PP SRP 001-2020 j ulgou a proposta vantajosa para a 
administração. Portanto, as empresas acima consideradas VENCEDORAS DOS LOTES QUE 
MANIFESTARAM AS RESPECTIVAS OFERTAS, Ato contínuo, o pregoeiro e equipe de apoio 
passou a analisar a documentação exigida no Envelope 02, (Docwnentos de Habilitação), ondc, 
todas as empresas apresentou os docwnentos e.xigidos no edital SRP PP 001-2020, dando 
continuidade, o Pregoeiro perguntou aos presentes se algum deles tinham interesse em interpor 
recurso contra algum ato do Pregoeiro na condução dos trabalhos, por conseguinte ninguém se 
manifestou, decaindo do direito de se manifestar a respeito. Nada mais havendo a consignar em 
Ata, a mesma foi lida, achada conforme e aprovada, sendo rubricada pelo pregoeiro, equipe de 
apoio e licitante dando por encerrada a sessão às 09:55h (nove horas e cinquenta e cinco minutos). 

-;;4,___;;;w;c, ~~:;pe:.:,:,~k"? 
- ANTONIO CARDOSO DA SILVA 

Pregoeiro CPUPMME/PI 

CARVALHO E ALMEIDA L TDA (POSTO SANTA TI:RESINHA) 

~1~:.~'i~J.:-º0:Z:-" 41'.,, .L W-kc 

GURGUtlA COMBusTfVEIS L~ 
CNPJ 11•: OO.l36.1~ 1-46 /.J 
ue11an1e 2: ti WDll<7!?Y~<oiOm ½ Õrin&b 

POSTO NOSSA SENHORA D~IA, 
CNPJl'f" Cí 1--06 . · • 
Liei1an1e J1 ~ -,1~ ~ /-U-7 cef? M:J:6 /.1) 

Estado do Piauí 
Prefeitura Municipal de Manoel Emídio • PI 
Gabinete do Prefeito 
Praça São Félix, 11 - Centro - CEP 64875-000 
CNPJ n° 06.554.125/ 0001·40 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001-2020 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

Homologo o procedimento licitatório do dia 21 de janeiro de 2020, às 08h30min, sob a modalidade 
Pregão Presencia l SRP n• 002/2019, tendo por objetivo o Registro de Preço para aquisição parcelada 
de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum S -500, óleo diesel S-1 O) para atender as 
necessidades dos veicules e máquinas utmzados e mantidos pelas Sec,etarias e Fundos do Município 
de Manoel Emídio-PI nas cídades circunvizinhas, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência e Edital. E o resultado classificatório obedeceu ás normas segundo as exigências 
estabelecidas no ed~al Pregão Presencial SRP n• 001/2020. devidamente publicado no mural da 
Prefeitura Municipal, sitio do Tribunal de Contas do Estado - TCE e no Diário Oficial dos Municípios, 
Diãrio Oficial da União e Jornal de Grande Circulação (Jornal O DIA). Assim sendo. e quanto à 
regularidade do respectivo procedimento. homologo o resultado da presente licitação em favor das 
empresas POSTO NOSSA SENHORA DA GUIA, CNPJ Nº 20,699.230/0001-06, com sede à Avenida 
Calixto Lobo, 770. - Bairro - Tibeirão - Floriano - PI, representada pelo seu sócio administrador. o 
senhor Valmir Rodrigues Medeiros, portador do RG nº 479.364 SSP/PI e CPF: 412.084.123-53. 
residente e domicíliado na Rua João Dantas, n•: 2015, bairro irapuã li, Floriano-PI a empresa 
GURGUÉIA COMB USTfVEIS LTDA, CNPJ n•: 00.136.196/0001-46, com sede na Rodovia BR-1 35. 
n•: 2901, centro da cidade de Colônia do Gurguéia - P I, representada por seu procurador o senhor 
Natanael Gomes Barros. bras ileiro. casado. frentista, residente e domiciliado á Rua João Evangelista 
do Nascimento, SN. bairro Santa Helena, Colônia do Gurgueia - PI, a empresa CARVALHO E 
ALMEIDA LTDA (POSTO SAN TA TERESINHA) CNPJ N: 00.980.008/0005-95, com sede na 
Avenida Primeiro de Maio, N: 786 - Bairro Altamira, Manoe l Emídio - PI, representada neste ato pelo 
senhor Romário Almeida Carvalho, brasileiro, casado, gerente, residente e domlcíllado à Quadra 03, 
casa 27, Vila Parnaíba. Guadalupe-PI. Cujo critério de classificação foi a de melhor vantagem e o 
MENOR PREÇO POR LOTE. Os recursos para o pagamento referente ao objeto serão provenientes 
do FPM, ICMS. QSE, FMS, FUNDES (40%), FMAS, SAMU, UMS e RECURSOS PRÓPRIOS. 
Homologo este procedimento, para que doravante . possa surtir seus reais e imediatos efeitos para a 
fase de execução. 

Manoel Emídio (P I), 22 de janeiro de 2020. 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMíDIO-PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça São Félix, 11 - Centro - CEP 64875-000 CNPJ 

nº 06.554.125/0001-40 

CONTRATO N° 003/2020 

CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
MANOEL EMiDIO-PI, E A EMPRESA CARY ALHO E ALMEIDA 
LTDA (POSTO SANTA TERESINHA) CNPJ N: 00.980.008/000S-
95, para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, óleo 
diesel comum S-500, óleo diesel S-10) para atender as necessidades dos 
velculos e máquinas utilizados e mantidos pelas Secretarias e Fundos do 
Município de Manoel Em!dio-PI nas cidades circunvizinhas, conforme 
especificações contidas no Tenno de Referência e Edital e seus anexos. 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, de um lado, o MUNICÍPIO DE MANOEL 
EMIDIO/PI, pessoa jurfdica de direito público interno, com sede na Praça São F~lix, N: 11, Centro, C.N.PJ. n• 
06.554.125/0001--40, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Antônio Sobrinho da Silva, Prefeito, domiciliado na 
Rua do Cruzeiro, SN - Bairro Caiúba, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n' 660.780 SSP · PI, CPF 
nº 227.056.783-87, no uso da competência que lhe foi atribuída regimentalmente, e, em sequência, designado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa CARVALHO E ALMEIDA LTDA (POSTO SANTA 
TERESINHA), inscrita no C.N.P.l.(MF) sob o n.' 00.980.008/0005-95 estabelecida na cidade do Manoel Emídio, 
à Avenida Primeiro de Maio N: 786 - Altamira, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato 
representado por Seu representante legal o senhor Romário Almeida Carvalho, RG 2.423. 184 SSP-Pl, CPF N: 
009.545.053-01 brasileiro, casado, gerente, residente e domiciliado à Quadra 03, casa 27, Vila Parnaíba, Guadalupe
PI e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado e celebram, por 
força do presente instrumento, e em conformidade com o disposto no artigo 61, da Lei n.0 8.666/93, conforme 
especificações e demais e>Ôgtncias previstas neste edital e seus anexos, e da proposta da contratada, integn,ntes do 
procedimento licitatório em epigrafe, conforme estabelecido no Pregão Presencial para Sistema de Registro de 
Preço n• 001 /2020 e Processo Administrativo n' 001/2020; observadas as disposições da Lei n• 10.520, de 17 de 
julho de 2002, publicada no D.O.U de 18 de julho de 2002, e alterações posteriores; pelos Decretos n• 3.555, de 
08/08/2000, publicado no D.O.U. de 09/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e 
subsidiariamente pela Lei n.• 8.666/93, de 21/06/93, além do Decreto Municipal nº 004/2013 e mediante as 
seguintes cláusulas e condições: 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça SIio Félix, 11 - Centro - CEP 64875-000 CNPJ 
nº 06.554.125/000!-40 

!CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum S -500, 
óleo diesel S-10) para atender as necessidades dos veículos e máquinas utilizados e mantidos pelas Secretarias e 
Fundos do Munic!pio de Manoel Emidio-PJ nas cidades circwwizinhas, confonne especificações contidas no Tenno 
de Refer!ncia e Edital e seus anexos, coníonnecspecificações e demais exigências previstas neste edital e seus anexos, como 
se aqui estivessem transcritos. 

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições con~aluais os acréscimos ou supres sões que se fizerem 
no objeto contratual att 2S%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atuaiizado, nos termos do artigo 6S, § 1°, da Lei Federal 
n.º 8.666193 e suas altcraçõtS posteriores. 

P>rigrtto Único - A CONTilATADA executará os fornecimentos rigorosamente de acordo com os prazos e tennos deste 
contrato e dOOlll!lentos dele integrantes. 

!CLAUSULA SEGUNDA CONDIÇÕES DE ENTREGA 

J Os materiais/serviços deverãO ser entregues de acordo com as necessidades da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL 
EMÍDIO-PI 

1.1 A autorização de fornecimento seri. de inteira responsabilidade e inicia,Jva da PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MANOEL 
EM[DIO-PI, atravts da sccrcwia requisitante, cabendo à mesma lodos os atos burocrálicos indispensivcis • uma regular 
administração, em comum acordo com os vencedores deste certame, fonnalizando por intenntdio de Nota de Empenho e simples 
Ordem de Fornecimento conforme faculta o M 62 da Lei n' 8.666193 . 

2. A contratada ficará obrigada a fazer a entrega do material quando requisitado no prazo mai<imo de 0S(cinco) dias, con~ a 
partir da emissão da Ordem de Fornecimento. 

3. A entrega do objeto desta licitação deverá ser (cita no local a ser indicado pela contratante, correndo por conta da Contratada 
as despesas de embalagem, seguros, transpone, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários deconcntcs do fornecimento 
e/ou substituições indicadas pela equipe ou pessoa designada para recdlimento. 

4. O objeto desta licitação será rtcebido provisoriamente, caso se constate rtal necessidade, no local e endereço indicados pela 
contra1ante, para verificação da confonnidade do objeto com as condições, especificações e cxigencias do edital. 

S. Por ocasilo da entrega, a Contratada deverá desmver no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o, 
número do Registro Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do smidor do Contratante rtSponsávcl pelo 
recebimento. 

6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá: 

6.1. Se disser respeito à especificação, rtjeitá-lo no todo ou em parte, detcnninando sua substituição ou rescindindo a. 
contratação, sem prtju!zo das penalidades cabfveis; 

6.1.1. Na hipótese de substituição, a Contratada deveri. fazê-la cm confonnidade com a indicação da. 
Administração, no pruo máximo de 02(dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 

6.2. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, detenninar sua complementação ou rescindir a contratação, 
sem prtjulzo das penalidades cablveis; 

6.2. l. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la cm conformidade com a indicação do 
Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente 
contratado. 

6.3. Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prtju!zos para a Administração. 

7. O prazo de garantia do material será de no mfnimo 12 (doze) meses, contado do rccchimento. 

7. 1. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das 
c.specificações contrallldas, mediante Tenno de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável 
ou equipe designada. 

8. O quantitativo dos produtos fixados Tcnno de Referencia não obriga a Administração a adquirir o total estimado, não existindo 
direito adquirido quanto ao fornecimento integral das quantidades descritas. 

9. O transporte dos materiais/serviços. att o local de entrega, desde a origem atf o destino final, será prosidcnciado pela 
CONTRATADA, às suas expensas e riscos, dentro de prazos e condiçõtS estabelecidas no Contrato. 

l O. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdas ocorridas com os materiais/serviços durante 
o transporte, cabendo a estt providenciar sua substituição sem quaisquer ónus para a PREFEITURA, nãJ> representando estas 
substituiçõtS razão para prorrogação dos prazos de fornecimento estabelecidos neste Contrato. 

1 1. A CONTRATADA assume integral rtSponsabilidade pela adoção de todas as medidas de segurança nccessârias para a 
acomodação, carga, transpone e descarga dos materiais/serviços. 

12.Sllo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e seus representantes, as sanções impostas pelas normas ambientais 
e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente, cm raz!o do defeito de embalagens e manuseio dos produtos 
transponados. A CONTRATADA senl solidária e avaliada pelos serviços prestados no transpOrte, se responsabilizando pelo 
cumprimento das leis e regulamentos peninentes à prolCçào do meio ambiente. 

!ci.ÃUSULA TERCEJRA,..:DQ.VALORDO.CONTRATO · 

1. O valor global do presente CONTRATO é de RS 898.500,00 (oilocentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), 
para todo o período de sua vigtncia, conforme valores expressos na proposta vencedora do WTE I 

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

I As despesas correrão por conta de recursos oriundos, confonne segue: 

ELEMENTO FONTES DE RECURSOS 
DE DESPESA 

3.3.90.30 ou 4.4.90.52 FPM, ICMS, ~E, FMS, FUNDEB (40%), FMAS, SAMU, UMS e 
RECURSOS PR PRlOS 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DA VIG~CIA 
I Para efeito de pagamento, a contratada encaminhari. à PREFEITURA MlJNlClPAL DE MANOEL EMloo-PJ, após o 

atend imc.nlo de cada pedido, n:qucrimcnto solicitando o pagamMtO devidamente •eomputhado da fatura/nota fiscal. 
dcvidemente atestada pelo .setor rcqui!itante e cópia da Nota de Empenho. 

2 Os p,apmcntos sc:tlo efetuados no prazo m:b:imo de ati6 30 (lrinta) dias., conll!dos da data de entral;la do requerimento e farura. 
recibo no protocolo do órglEolcnle contratante, ou em outro prazo que poderi. ficar a.jusudo com o contratante., inclu,ivc quanto, 
80$ parcelamentos. 

3 As notas fiscajs/faturas que apresentarem incorreções ~erto devolvidas à conlratada para .s devidas corre~. 

4 Os pagamenlos serão feitos atra.v~ de cheque ou depósito bancário na eonta conente da eontratada, que dever6 indicar a. 
insti tuiçlo bancària., agblcia., loalllidade. conta corTenle, para que seja feito o crlt~rio correspondente. E$tà$ informações: devem 
eonstu da nota fiscal ou nota füul/fatun... 

5 A contratada nlo reeebcrt pq:i!llncnto enquanto houver pcndfncias de obrigaçôes: que tenham sido lmposw em virtude de 
penalidades ou inadimplemento. Cessedes estas eausu,, o.s pagamentos sedo retomados ~m ,que haja qualquer direito a 
atualiuçào monetàrla. 

6 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA dcvcni :a.presentar os documentos abaixo reh1.cionados: a) CcrtJd4o Negativa de 

Dfbitos CN0 cmitidrJ pelo INSS 

b) Certidlo de Reguhuidadc do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS 

e) Certidllo de Regula.rida.de Fiscal eom as Fazendu: Fcdcml, Municipal e Estadual. 

7. O prcscntc Contrato ter-6 vige.ncia a partir de sua asslnatura e plena efic!cia a putir da publícaçlo de $CU extraio no Oiúio 
Oficial dos Municípios:, com duração de a1it 31 de dezembro de 2014, podendo ser pron-og.lldo oonfonne previsto na Lei Fcdctal 
8.666193 e suas altera~ po$1erlores dia:s coffldos. 

!CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

1. Zelar pela fiel execução do ajuste contrarual, utiliundo,.se de todos os recursos mmria.is e humanos nccasirios para tanto. 

l . Responder por quaisquer danos, perda$ ou prejuizos. ~uSlldos l CONTRATANTE ou • terceiros, por dolo ou culpa, na 
cxccuçlo do coni:r.10, bem como, por qualquer que venha a ser causados por seus prepostos. cm idblticas h ipótC$C$.. 

3. Arcar wm lod3S as despesas d irelas e/ou indiretas relaciona.das cem :a. execução do objeto da contrai.çto. t,Js como: 
Transporte,. frete, carga e dC$Mga,. na forma da lc::ca.i:slaçlo vi1entc. 

4. Manter-se durante lOda a cxeçuç!o do contrato, cm compatibilidade com as demais obrigações assumidas, tod&$ as condiçl)cs 
do l\abllitaçlo e quct.lifica.ç!o exigidllS na licitação que darto origem ao contr.lO. 

5. A CONTRATADA eompromctcr-se-á a dar total pnmtia qui,nto • qualidade dos produtos forneci~. bem eomo, efetuar a 
substiruição imediata. e totalmente às suas e:ii.pensas de qualquer produto entregue comprovadamente adulterado ou 
inutili.zAvel. 

6. Concrio por conta da CONTRATADA todas as despesas de seguros, transporte. tributos. encargos trabalh[stu, fiscais, 
c:omerçiais e pre"Yidenci6rios. decorrentes da cnlrega e da própria aquisição dos produtos. rc:;pondendo pelos mesmos nos 
tcnnos do art. 71 d.a Lei nº 8.666193 com $1.JQS altcmç6C$; 7. Oanintir os preços eotodo.s pelo pcrlodo de 120 dia.s; 

8. NSo tnu\sfcrir a outrem. no todo ou cm pElJte. o con1rnto. sem prévii,. e exprt3.Sa anutncia da CON'IRA T ANra: 

9. Mrumir intcirn rc:spon,abilidade pela execuçlo do eontrato e efc:tu&-los de acordo com as c:5pccificaçõcs eonste.ntes da 
proposta e/ou in.stniç:ões do contrato; 

1 O. Comunicar imediata.mente, por escrito, a CONTRATANTE. através da fisea.liz.açlo do ccnb"ato, qualquer anormalidade 
verificada; 

11 . R.C$J)Ondcr civil e penalmente por qua(.squtt danos materiais ou pessoais ocasionados à Admini.stnl.Ção ~ou a terceiros. por 
seus empregados dolosa ou culposamente: 

12. fiscalizar o r,erícilo cumptimcnlo do objeto do contrato, cabendo-lhe, inlcgn!.lmentc o C,nus deco,rnntc, indepe:ndentm\ente 
d.i fiSct1.lim.Çlio exercida pela CONTRATANTE~ 

13. ArCfJ com eventuais prcjulzos eau.sados t CONTRATANTE e/ou a tcreel.ro.s,. ptovocados por ínefici~ncía ou írrc&,ularidada 
cometida por seus empregados ou prepost~ ml execuÇIO do conlnlto. 

14. Indicar à CONTRATANTE o nome de s:e.u preposto para manter entendimento e receber eomunieaçbcs ou ttmwniti-lu 60• 
executor do contrato conforme estabelecido no 111. 68 d& Lei nº 8.666193; 

15. lnformar na prnpo.sta a rulO social, CNP J. endereço completo, bem como o número de sua conta, o nome do banco e a. 
respectiva agf.ncia onde deseja receber seus cr6::lilos; 

16. lnfonnar na propo.sta aqualificaç:lo do Representante wtorizado a finnlr" o eonb'ato. ou seja: nome completo, endereço, CPF, 
Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profisslo, iníorm:ando qual o instrumento que lhe outorga poderes para. 
firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procuraçtio)t caso nlO teja informado na Proposta a qualifieaç!o do 
representante, a llcltanle, pOdenli sanar a omissão durante a scsslo. 

17. Em nenhuma hipótese, \'eicular publicidade ou quà.lquer outra informaçlo à certa das atividades objeto do contrato, sem 
p~via auloriZ8Çlo da CONTRATANTE; 

18. Assumir todAS e quaisqtier reclamações e arcar eom os 6nus decorrentes de ações: judicíaís, p0r prejuízos ilvidos e originados 
da execução do Contrato, e que sejam ajuizados contra a CONill.A l" ANTE. por terceiros; 

19. Submeter-se a mais ampla fi~lb:.ação dá CONTRATANTE. por meio de seus ficais/gestores a qualquer ipoca dunmtc a 
viiencla do Concnt.to. a qual poder! ser efetuada nas depend&icias d:fl CONTRATADA, tudo isto visando o rigoroso 
cumprimento das obrieaçôes contratuais. 

!CLAUSULA SÊTIMÁ - OBRIOAÇOES DA CONTRATANTE 

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa. cumprir suas obriga~ dentro das: nonnas e eondiçõcs deste 
procedimento; 

2 Rejeitar, no lodo ou em parte, os m:a.teriaislscrviços cn1rt:gut1 cm d~cordo com eis obriga~ assumidas pelo 

fornecedor; 3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

4 Comunicar à empresa.sobre possivels irregularidades observa.das nos materiais/.senriços fornecidos. para imedim substituiç.ão; 

S Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos soeia.is e tributúios antes de cada pagamento; 

6 Manifestar-se fonnalmcntc cm todos os atos reJl)li,..os l OXCçUçlo do eontrato, em especial, aplicação de sanções e aheraçõc.$ 
do mesmo; 

7 Aplicar sançGes admini5tntitivas quando se fizerem necess.irias, a.pós o d ireito da ampla defesa e do contntditório. 

]CI.ÁUSULA·OITAVA - DOREAJUSTE 

8.1 Nlo ha,..cri. reajuste de prcço.s durante a vigi!nc.ia do c.on1rato, salvo nos ce..503 autorizados por lei. 

!ci.ÃUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

t . Salvo ocofftncia de caso fortu ilO ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATA.DA de 
suas obrlgaçOes ou a lnfiin&tncla de preceitos lep.ls implicarào, seJUndo a gravidade da falta., na aplicaçlO das seguintes 
penalidades: · 

1.1 Advertencia. sempre que forem constatadas: lrrqularidades de pouca eravldade ajuízo do CONTRATANTE. para 
as quais tenha. à CONTRATADA concorrido direLamcntc. situação que senl registrada no SICAF~ 

1.2 Multa de 0,2o/o(dois dtc.imos porcento)ao dia. sobre o valordaconuataÇIO, perdia de acraso naentrcp do material 
ou no descumprimentO das obrigaç&$, assumidas, até o 15° (déeirno quinto) di~ 

1.3 Multa de 0,.5% (rnelo Por cento) ao dia,. sobre: o valor da contratação, a partir do 16.(dtcimo sexto) dia de atraso 
ns entrega do material ou no descumprimento das obrigaç.Oe.s assumidas, sem prcju lzo das dmiais penalidades prcvisw na 
Lc:i no 
8.666193; 

1.4 Multa de atit 20% (vinte Por cc:nto) .sobre o valor do conlnto, no inadimplemento total da entrega do material e/gfd 
no descumprimento das obrigações as:sumidM; 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça SIio Félix, 11 - Centro - CEP 64875-000 CNPJ 
nº 06.554.125/0001-40 

l.S Suspensão temporária do direito de participar de licitação, bem como o impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE, pelo prazo de at, 24 (vinte e quatro) me.ses, na hipótese de rescisão contratual por culpa da 
CONTRATADA, sem prcjulzo da aplicação das demais penalidades cablvcis; 
1.6 Declaração de inidoneidadc: pan. licitar ou contn.tar com a Administraç:!o Federal, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou att que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplieou a penalidade, 
consoante inciso IV e § 3• do art. 87 da Lei 8.666193. 

2. O contrato podert ser rescindido nos termos do que diSpõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal n• 8.666193 e suas respectivas 
altera~. 

3. As penalidades pecuniárias serão, sempre que possível e independentemente- de qualquer aviso ou notificaç:ão judicial ou 
cxuajudfoial~ descontadas dos criditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas administrativa ou judicialmente, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

4. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capftulo. reali.-zar...se-á CC1municaÇAio escrita à empresa e publícação 
no Ó~o de Imprensa Oficial (cxclufdas as penalidades de advertmcía e multa de mora), eont"'1do o fundamento legal da 
punição. 

S. Quem. convocado daitro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
documentação falsa. exigida para o certame,, ensejar o retardamento da. exec:uç/jo de seu objeto, não mantiver a proposta. falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo in.ldôneo ou cometer fraude fiscal, ficar! impedido de licitar e 
contratar com a União, Eswlos. Distrito Federal ou Municípios e. será deseredencíado no Cadastro Municipal de fornecedores. 
ou nos sistema., de cadastramento de fomoccdorcs a que se refere o inciso XIV do ort. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de att 05 
(cinco) anos. sem prejufz.o das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 

!CLAUSULA DECIMA .. DA:FISCALIZAÇAO 

1. Fica designado o servidor VALMJR DA SILVA 8RJTO. penador do RG de nº 2.881.781 SSP/PI E CPF 034.381.653-92 
como o gc~or do presente Contra.to, o qual acompanhará a execução do fornecimento. 

!CLÁUSUI:A:DECIMA PRIMEIRA '-·DA RESCISAO. CONTI\ATIJAL ,_ 

1. A incx=ção total ou parcial do contrato podert ensejar, além das penalidades cspcclfica.s, a sua rescisão com a., 
consequ!ncias contratuais e legais. 

2. Constituem motivo de rescisão, os elenoados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666193, com redação atualizada pela Lei 
8.883/94 

3. A re.scislo do contrato se dará na forma estipulada e prevista cm lei (art. 79, e seguintes1 da Lei 8.666193). 

!CLAUSULA DÊCIMA. ·SEGUNDA- DA-RESPONSA8ILIDADE 

1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, per todos os danos, perdas e prejulzos que, per dolo ou culpa, no 
cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, COJTCndo às 
suas expensas. sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indeniUllçãO pelos danos ou prejuízos causados. 

!CLAUSULA DÊCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS e 

13.1 Faz parte deste Contrato, o edital do Pregão Presencial SRP ~ 001/2020, Processo Administrativo nº 00112020 e seus 
anexos e a proposta da Contratada. como se aqui estive.ssem transcritos. 

!CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO • 

1. Fica eleito o forc de Manoel Emldio, estado do Piauf, para dirimir os conflitos que pessam advir da execução do presente 
Contrato. que não possam ser resolvidas por meios adminisrralivos. renunciando-se a qualquer outro. por mais privilegiado 
que o seja. 

2. Os casos omissos sClão decididos pela Administração CON1RA T ANTE. 

E por assim estarem justas e CONTRATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) ~ias de igual teor e fonna, para um 
só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Manoel Emldio-Pl, 22 de janeíro de 2020. 

!J.L .. I ~ d,f,y/,.~ i(t l/ 1/-
APf'bmo sef~ó-DASILVA $i1' 

CPF N: 117,056,783-87 \.1\ ~ ~1 
PREFEITO MUNICIPAL c.r,~~t--1;1'1,~ i\ 

CONTRA TANIB ~t,_\O -,:1 S>~~~\t19 

~, ~ (11)..A}J<:•e,ç:~te~º 
CARVALHO E ALMEIDA~: ~~O SANTA TERESINHA) 

CNl'J N: 00.980,008/0005-95, 
REPRESENTANTE LEGAL 

CON1RATADO 

TESTEMUNH~ 
I°} 1,~l.o WJJp&M 

I 

ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça ão Félix, J J - Centro - CEP 64875-000 CNPJ 
n• 06.554.125/0001-40 

CONTRA TO N" 004/2020 

CONTRA TO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MTJNICIPJO DE 
MANOEL EMWIO-PI. E A EMPRESA POSTO NOSSA 
SENHORA DA GUlA, CNP.J N• 20.699.230/0001-06, pan>. 
fornecimento parcelado de combustiveis (güolina comum,, óleo diesel 
comum S •SOO, óleo dlcscl S-J O) para atender as necessidades dos 
veículo• e máquir,as utJl(z;(lldos e mantídos pelas Secretarias e Fundos do 
Município de Manoel Emfdio-PJ nas cidades circunvi.zinhas, coníonne 
cspecificaçl)gs contidas no Termo de Referencia. e Edi toJ e seus anexos. 

Aos 22 (vinte e doi.s) dias do m6s de janeiro do ano de dois mil e vinte. de um lado. o MUNICf.PlO DE MANOEL 
EMÍDIOIPI, pawajurldjca de direUo pObllco inlcmo, com sede na Praça Slo Ftlix, N: lJ, Cenu-o. C.N.P.J. n• 
06.554.125/0001-40, neste ato reprCM1ntado pt!llo Exmo. Sr. An16nio Sobrinho do Silva, Pref'cito, domiciliado na 
Rua do Cn.azeíro, SN - Boirro Cü.iUb~ nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n• 660.780 SSP - PI, CPF 
nº 227.056.783-87, no uso da compet!ncla que lhe roi atribuída rcgimentalmente, e, cm sequencia, designado 
simplesmente CONTRATANTE"'• de outro lado II empresa POSTO NOSSA SENHORA DA GUl.4, inscriUl no 
C.N.P.J .(MF) sob o n.0 20.699.230/0001-06 estabelecida na cidade do Floriano-Pl, Avenidn CtaHxto Lobo, 770, -
Bairro -Tibcirtlio - Floriano - Pl, ropresentado. pelo :seu sócio administrador, o .scnhoT Valmir Rodrlgue.s Medeiros, 
J)Ortndor do RG nº 479.364 SSP/PI e CPF: 4 12.084.123-SJ, residente e domiciliado na Rua João Danta,, nº: 2015, 
baifT'o irapuS H, Floria.no-PI, e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, ti!m, entre si,justo e 
avençado e celebr111m, por força do prcsentC instrumento, e cm confonnidade CQm o disposto no migo 61, da Lei 
n.• 8.666193, conforme especificaçôe..'!. e dl!mais l!xigfincias pre,..í.s1as neste edital e seus anexos, e da proposta da 
contrntnda, intepntcs do procedimento licitatório cm cpfgraíc, conforme cs'-belccldo no Preglo Presencial para 
Sistema de Registro de Preço n° 001/2.020 e Processo Adminis tntivo n• 001/2020; observadas as disposições da 
Lei n• 10.520, d!! 17 dojvlho de 2002, publicudu no D.O.U de 18 de julho de 2002, e altcraçõc..s posteriores; pelos 
Dc:cTctos nº 3 . .555, de 08/08/2000, publ.lcado no D.O.U. de 09/0812000, Lei Complementar 123, de 14 de dc:i.embro 
de 2006 e subsidiarinmcntc: pela Lei n .• 8.666193, de 21/06193, a lém do Dec:rcto Municipal n• 004/2013 e mediante 
a.s ~pintes el6usulas e condiç.õcs: 

l CLA VSUJ..A l'lUMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Conuataç!O de empresa p&r4 fornecimento pu-cchu:lo de combustíveis (gasolina comum, óleo dic-.sel comum S -500, 
óleo diesel S-10) para atender as neccs.s.ldadc..s. dos veleulos e máquinas utili:z.ados e mantidos pelas Secretaria:s e 
Fundos do Muniç(plo de Manoel Emldio-Pl nas e.idades circunvizinhas, conforme e.'i.pccificações CQntid::is no Tenno 
de Referfncla e Edital e seus anexo.s, conforme cspeclflcaçôcs e demais exlgl!:nclas prcvlsus nescccdhal e seus a.nexos, como 
se aqui estivessem tTanscrllos. 

1,2 A CONTRATADA Oca obrigada a acc.ltar, nas me!lmu condições contnruals os aertseimos ou supressões que se fizerem 
no objeto conir..tu.al aU. 25% (vinte e cinco por ecnto) do valor inicial atua.Hudo, r'IOS tt-:l'm0$ do uti&(I l;i!i , § 1•, di,. Lei Federal 
n_ • 8.66619:3 e .suas a l1t-:rl!IÇ6e:S pOSteri<nes. 

Par4a:rafo 'Único - A CONTRATADA e>::ee111ari. os t'orne:eclr'r'usnt0.'1 rigr)rQ$llllenle, de 1tcordo çom os Prtt.Z03 e termos deste 
(:(lntr.!l.lo e dOC1.nnentos dc.lc intcgrnntcs. 

!CLAUSULA SEGUNDA- CONDIÇôES DE ENTR.êÕA 

1 o~ m"'1e:rini~.se:rviçm; devcrfto :ser cnlrcgues de acordo com u noccs.!lda.des da PR.EfêJTIJTlA MVNIClPAL DE MANOEL 
EMIDIO.PI 

1.J A autori28Çllo dl!I fomeclm.eiito :5,e'.-6 de lnt,eka resp<inJebiHd.Mlé e inic:i•tiv■ d.a PREPEJTURA MUNICIPAL DE MANOEL 
EMfOIO.PJ. au-avts da seerewia rtquisir.ante, c:abt::ndo à mesma todos os 11.los: buroc:riticos indispcnd.vcis a uma regular 
admJnlstr'BÇIO. cm comum aoordo com os vencedores deste certame, rormalli:ando Por inlCnn~dio de No~ de Empenho e simples 
Ordem de Fornecimento conforme fa.culta o A.J1... 62 da Lei n+ 8.66619:3. 

2. A contffltada fie&ri. obria:ad■ • fazer ■ cntn:a:• do material quando rcquUlit&do no pnzo miximo de 0.s(cinco) dias. contad6s • 
p.utir da cmisslo da Ordem d-e Fomcc;imenlo. 

3. A cntte&a do ol)jeto desta licitaçlo deverá ser fc.ita no local a SCT indie&do pela contratante. correndo por eonta da Contratada 
as despesas de embaláB:C~ -'CgurOst transpone, tributos,, encargos trabalhistas e pre,..idenciirios decorrentes do fornecimento 
e/ou subslituiçbcs indicadas pela equipe ou pessoa dc.signada p,u-a rcc:cbimento. 

4. O objeto duta lieltaçio scrt rcoc:bido provisoria.mcntc. caso se constate real necessidade,, no local e endc.rcço indicados pela 
contratante1 para verific:a.Çlo da c:onformldade do objeto com as condições, cspcdficaçõcs e ex:igf:nc:ias do edita.l. 

5. Por ocasilo da. entrega.. a Contratada deveri. descrever no comprovante respcct:ivo. a data, o nome, o cargo, a asslna.rura e o 
número do Reaistro Geral (RO) ou outro documento de idcntificaç.lo oficial do scrvidOT do Contratante responstvcl pelo 
recebimento. 

6. Constatadas irregularidade$ no objeto contn1tu1.I, o Conutta.nte poderi: 

6. 1. Se disser respeito à especific:açA:o. rcjcitá~lo no todo ou cm pilrte, dctennlna:ndo sua substituição ou rescindindo a 
contratação, sem prejufao das pena.lidadc:3 cabfvcis; 

6.I.l. Na hipótese: de :substituiç!O, a Conlrfl.tada dcvcri faz6..la em eonfonnidBdc com a indicação da 
Adminl.straç.10, no prazo mãxJmo de 02(doi.s) dias, contados da notificação pôr e~to, mantido o preço 
inicialmente: contratado; 

6.2. Se disser respeito à diferença dc qu'-1'!tidadc ou de partes, dctcnnimu- sua complcment4ç4o ou rc:seindir a. contnitaç.lo, 
sem préjuizo das penalidades cabíveis; 

6.2.1. Nlil- hipótese de complemmtaçlo, a Conb"atada: deveré fazb.la. em confonnidade com a lndlcaçSo do 
Contnttantc. no pru.o máxJmo de 02 (dois) dias, conlados da notifieaçlo por escrito, mantido o p~o inicialmente 
contratado. 

6.3. OultO prazo pode.ri ser acordado, desde que nao reste pre:julzos para. a AdminlstraçAo. 

7. O prazo de garantia do material sera de no míntmo 12 (doze) meses. contado do recebímcnto. 

7.1. O recebimento do obje10 dar-se-:! dennilivamenre uma vez verificado o atendimento Integral da quantidade e das 
c.spcc:íficaçõe$ contratadas.. mediante Termo de Reecbimento Definitivo ou Recibo, firma.do pelo servidor rcspond.vel 
ou equipe designada. 

8.. O quantitativo dos produtos: fix~d.os Tenno ele Refubicla não obriga.a Administração a. adquirir o total estimado, nao exlsündo 
dir'!:ito adquirido quanto ao fornecimento integral da., quuitidadcs deseritas. 

9. O transporte dos materiais/serviços. atê o local de entrega. dc,dc a origem até o dc.stino final, scr6 providenciado pelo. 
CONTRA T AD~ ~ suas expensas e riscos, dentro de prazos- e condlç:ões estabc.lcc:ldas no Contntto. 

t O. Sera de inteira respons:abilida.de da. CONTRATADA qualsquer danos ou perffi oconidas com os rnatuiais/suviços durante 
o transporte. cabendo a csle providenciar :,ui,. ~1,1bstituiçlg, .sem quaisquer õnu5 para a PREFEITURA, nlo representando esta., 
substituiç.õcs nttão para prorrogai;IO dos prazos de !omcc:imento esta.belecidos neste Contrato. 

l 1. A CONTRATADA as:rume integral responsabilidade pela adoç:10 de todas as mcdld.s de segu~i;• nccessArlas para a 
aeomodai;lo, carga. transporte e desc::ara,a dos m,.tcriai.s/scrviçcs. 

12..Slo de cxc:lu.siva responsabilidade da: CONTRATADA e seus reprcscnUtnt~ as sanções impostas pelas normas ambientais 
e por todos e quaisquer danos causados ao meio ambiente, em rui.o do defeito de embalagens e manuseio dos produto.s 
transporudos. A CONTRATADA ser! solidúla e avaliada pelos seooiço:1 prcstados no trann)Ortc; se rcspon5&bili.zando pelo 
cumprimento das leis e regulamentos penincntes :i proteç:.ão do meio ambíente. 

!ci.ÃUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO 

1. O valor global do presente CONTRATO é de R$ 452.0SO,OO (quatrocentos e cinquenta e dois mil e cinquenta 
reai1). para todo o periodo de sua vig!ncia.,. confonne valores expressos na proposta vencedora do LOTE III 

CLÁUSULA QUARTA-DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 As despesas correrao por conta de recursos oriundos, conforme segue: 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

3.3.90.30 ou 4.4.90.52 

FONTES DE RECURSOS 

FPM, ICMS, QSE, FMS, FUNDEB (40%). FMAS, SAMU, UMS e 
RECURSOS PRÓPRIOS 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça SIio Félix, 11 - Centro - CEP 64875-000 CNPJ 
nº 06.554. 125/000!-40 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAOAMENTO E DA VIGfil'CIA 
1 Po.ra efeito de pa,çamcnto, a contratada cncuninhui. l PR.EFE'ITUR.,,t. MVNJCfP AL DE IYlANOEL EMiDO-PI, tpós o 

atendimento de cada pedido, requerimento ,ollcltando o pagamento dcvldomcntc tLeOmpanh~o (la fàtuni/nota fiscal 
devido.mente •te,tada pelo setor TCquisitantc e cópia da Nota. de Empenho. 

2 O, P3,&amentos se.ri.o efetuados no prazo múimo de -~ 30 (trinta) dl&J, contados da data de entrada do roq1.1crimcnto e filrura 
recibo no protocolo do órgJo/eri1e conrrat111ntc, ou em outro praz.o que poderá ficar ajui.tldo com o eonttatanlc,. lnchuivc quanto 
aos parcelamentos_ 

3 As notas fiscais/faturas que aprcscntarc.m incorre.e:~ sc:rAo devolvidas à conll'atada para as devidas~ 

4 Os pagamentos serio feito~ atn:avt.s de c.h«1,1.1,c ou d ep,Mito bMcArio na conta corrente d.ti conu-.uad.a. que devenl indicar a 
lnstinilç:flio banwl~ egtnela,. lo=lidade, conta com::ntc,. para que sicja (cito o criltrio eorres.pondente. Estas informações devem 
constar da nota fisçaJ ou nota lisc.aV&.tura. 

S A contratada nlo rcccbcr'i pagamento enquanto houver pcnd!ncil!:!I de obrignçõd que tenhi:un .sido Impostas em virtude de 
penalidades ou ln.adlmplemen10. Cessadas estas causas,. m pilguncnlos serlO retomados sem que haja qu,alquer direito e 
a.tualimçlo monetiria. 

6 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA devel'l1i npre:stt1tar «1 documcnlos abe.ixo rchtcion.ados: a) CenldlO Ne;1uJva de 

IMbitos CN'O emi,ida pelo rNSS 

b) Cenld.llo de Regularidade do Pundo de 011JWJtiil pOr Tempo de Serviço- FGTS 

c) Ccrtidlo de Regularidade FiKal com as Faundas-: Federal, Municipal e Es:tadual. 

7. O presente Contrato tcri. vi&,tnc:fa .a pattír de sua 8$$inatura e plena efidcia II piU1ir di!I ))1,)blle•çlo de seu extrato no Di!rio 
OficiaJ dos Munielplo.s. com duraçlo de att 3 1 de dezembro de 20 14, podendo ser prom,cadQ conforme previsto nii. Lei Federal 
8.666193 e suas alt.craç&s postcriordi dias cottidos. 

!ê:i.ÁUSULA SEXTA OBRIGAÇ()ES DA CONTRATADA 

I. Zelar pela fiel cxc:çu~o do ~u:ric coturatual, utlliundo--5c de todos os rcc~s ma~erfa.l.s e humanos neccssirios para tanto. 

2. Responder por qu~.squer danos, perdas ou pr,=;juízos, causados ê CONTRATANTE QU a terceiros, por dolo ou eulpa, n• 
cx.ecuç,o do eonlffl.o, bem como, por qualquer que ~a a .ser cau.sado.s por SCU.!I prcpostOS, cm idf:n1lc:35 hlpól:~. 

3 . Arcar com tod3$ 8$ despesas diretas e/ou indircW .-eladonada.s com a cxecuçlo do objci:o d• e<1nmt1J1ÇIQ, tais como: 
Transporte,. frete. earge: e. de..scare,1;t, na forma da legislação vlgc.J'Jte. 

4. Manter--sc durante tod& & exeeuçti:o do contrato, cm compatibilidade c:om as demais obrisaç~s 8$$Umidas., lodL'5 a.s condiÇ6e:S 
de habilitaçlO e qu~ificaçlo ex.icidas na liçitaçlo que dUlo origem ao contrato. 

S. A CONTRATADA comprornctcr•~i a dar total gua.ntia quanto a qualidade doo produtos fornecidos, bt:m como, efetuar a 
substitu.içlo imediata, e totalmente às suiu expensas de qualquer procJu10 cntrca,uc comprovadamente ad ulterado ou 
inut.iliU.vcl. 

6. Correrão por c:onta da CONTRATADA todas as de,pcsM de seguros, trMsporte,. tributos. e::nears:os trabalhistas, fisca.is. 
comerciais e previdenciários. decorTcntcs da entn:g11 e da própria aquislçlO dos produtos, respondendo pelos mesmos nos 
tcnnos do art. 71 da Lei n• &.666193 com suas altcrayOcs; 7. Garanti r ~ prcço.s: COUlidos pelo pcriodo de 120 dias; 

8. NIO trans:ferlraoutrem, no todo ou cm pnrtC. o contnto, sem pr~vll.'l e c,cpres,a anutncia da CONTRAIAN'l'E; 

9. Assumir lnteJra responsabilidade pela. c,c.ecuç,o do c:ontraio e cfetui-los de acordo com as cspcei.fic:açocs constantes da 
proposta e/ou Ulstni~ do contrato: 

to.Comunicar imcdiaia,nentc. por escrito. a CONTRATANTE. .ei,nv~ da fl seall1,.açao do contrato, qualquer- anonn:i.lidade 
vcrif'iead.a; 

11 . R.esponder civil e penalmente por quaisquer danos m:aterials ou pe.S$oais ocasionados à Admlnis.traÇJo e/ou a terceiros, por 
seus empregados dolo:s. ou eulposamcnle; 

12. Fi.sca.liu.r-o pe.tf'elto eumprimUtto do objclo do con1r1:to, cabendo-lhe, integralmente o Onus dccorTente,, inde-pe,tdenlcmcnte 
da fiscalizaçllo exercida pela CONTRATANTE; 

13.Arca,- com cvcntua,js prcjuli.os cau$ados à CONTRATANTE clou a terceiros, provOC4dos pOr ineíicJtneh1 ou irTegularidadc 
cometida por seus empregados ou prt:J)OStOS. na exccuçào do conlraló. · 

14- Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto -p41'a mcntcr enter1dJme:1to e- receber comunicações ou transmiti-las àO 

executor do contrato conforme estabeleeldo no a.n. 68 d-1 Lei n• 8.666193; 

15.Informar na proposta. a rnzào social, CNPJ, endereço completo, bem como o nllmero de sui, conta, o nQme do banco e a 
respectiva agencia. onde deseja receber seus cr6dltos; 

16. Informar na propona a qualificaç!.o do Reprcscnt411te IUltorimdo a finnu o contrato, ou seja: nome completo, endereço, CPP. 
Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Pro.ti.sstlio, lnConnw,do quml o Instrumento que lhe outor~ poderes para 
firmar o referido contrato (Contrato Social ou Procurnçno), caso nllO seja. informado na Propom a qualificação do 
representante, a licitante, podcrd Mnar a. omiss6o dutllnte a .sessllo. 

17. Em nenhuma hipótese; veicu lar publicidade ou qualquer outra informação à cerca das atJ-vidades objeto do contrato. $Cnl 

prévia autoriuç.Bo da CONTRATANTE: 

18. As.!lumir tod&S e quaisquer rcclamaç:õd e .arcar com OJ 6nUJ dcc:orrcnte.s de a.Ç6eSJudiclaJs, por prejulzos li.-vidos e originados 
da cxecuç:ao do c.onaato. e que stjarn ajul=dos contra a CONTRATANTE, por terceiros; 

19.Submctcr-se a ma.is ampla fiscali2:.&Ç!O da CONTRATANTE. por meio de seus fieoisfgcstorcs a qualque.- fpoca duninte a 
vigência do Contrato, a qual podcrt ser cfcruada nas depc:nd!ncias da CONTR.A T ADA. tudo isto visando o rl&oroso 
cumprimento da., obri&ações cono-etuals.. 

!CLAUSULA SÊTIMA- OBRIGAÇOES DA CONrnATANra 

J. Proporeione.r lod,!1.S as f11ci lidadcs para que o fomoccdor possa cumprir sU-M obrig4ç&$ denuo das normas e eondlções d.este 
procc4imcnto; 

l Rejeitar. no todo ou em p11rtc. 03 ma.tcriaisf.$C?'Viços entregues cm dcsncordo com o.s obriea.ç;ões assumidas pelo 

forneeedor, 3 Ef~ar o papmcnto nas condiÇÕC!I pac.t\J.ad.as: 

4 Comuniar ti cmp~ sobre pn,(-vcis in-cgularidadc:s obscrvadns nos mll.lénais/s:ervlços fomee[dos. para imedi11-ta.sub~ituiç:lo; 

S Verificac • rcgu l1aridade de n,:olhimetuo dos cncargM sociai:s e tributlmm anlC:!1 de cada p&gAmcnto; 

6 ManifC$lae-SC formalmente cm todos os atos rclafrvos à e.xeeução do contraio, cm C.!lpccial, aplicaç:!o de stanÇôeS e a.Iterações 
do mesmo; 

7 Apli~ sançOes adminislrlllivas quando se fizerem neces.s!riu, ,p,õ.s o direito da ampla defesa e do contraditório. 

!ê:i.ÃUSULA OITAVA - DO REAJUSTE 

8.1 Nlo haveri. reaju.stc de preços durante a vigl.ncia do contn110, salvo nos caso! autorizados por lei. 

!CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

1. Salvo ocol'Tbld11 de cuo fortuito oo de forç.a maior, devidamente comprova.dos o descumprimento pela CONTRATADA de 
suu obrigaÇ6CS ou a lnfting!ncia de preceitos leg.llis impliC4nlo, segundo 11 e;ravJdade da falta,. na aplicação das segui.nlcs 
penalidades: 

1.1 Advcr1t neia. ,cmprc que forem consttltada.s irrc&Ulru-ldades de pouca a,avld.ade a julzo do CONTRATANTE. ~ 
as quai.s tenha a CONTRATADA concorrido direcarnente, slruaÇIO que será re;lsuada no SICAF~ 

1.2 Mu lta de 0.2%(dois décimos porcento) ao diá, sobre o va.lor da cont:rataçl.O, por dia de atraso na entrega do ma.teria) 
ou no descumprimento das obrigações au~m idas. até o 15• (décimo quinto) dia; 

l.3 Multa de 0,S% (meio por cento) no dia. sobre o va.lor da contrtl.Uli.çl.O, 8 pottlr do 16• (di!cimo sexto) d ia de t&traSO 

na entre&,& do material ou no descumprimento dM obrigaç6CS assumidas, .sem prejulzo das demais penalidMcs prevlstu na 
Lcino 
8.666193; 

1.4 Multa de att 20% (vinte por cento) sobre o valor do conU"atO. no Inadimplemento toW da entrega do material e/ou 
n,o descumprimento dM obrigações assumidas: 

c..v-1-ººs S-~ r : , +~ 
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1.5 Suspensão temporária do direito de participar de licilaçlo, bem como o impedimento de contJlltar com o 
CONTRATAN!t, pelo prazo de ott 24 (vinle e quatro) meses, no hipólcse de rescisão contJllluol por culpa do 
CONTRATADA, 1tm prejulzo da aplica;lo das demais penalidades cablveis; 
1.6 Dcclara.ção de inidoneidade para licitAr ou conttatar com a Administração Federal. enquanto perdurarem os motivos 
determinanles da punição ou atf que ,eja promovida a reabilil""° pcran1e a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
consoante inciso IV e § 3' do art. 87 da Lei 8.666/93. 

2. O contJllto poderá 1tr rescindido nos tennos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal n' 8.666193 e suas respectivas 
alterações. 

3. As penalidades pecuniárias serão. :sempre que po~ivel e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou 
extrajuditía.l, desconwlas do!: créditos da CONTRATADA ou, se for o caso, cobradas adminiS,1rativa ou judicialmente, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa. 

4. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista nes1e capitulo, reallzal-se-á comunictçlo escri14 à empresa e publictçlo 
no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e mulia de mora), contando o fundamcnlo legal da 
puniÇlo. 

5. Quem, convocado dentro do prazo de volidade da sua proposia, não ulebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 
doeumen1t;ão falsa exigida para o ct11ame, ensejar o retardamento da ex~çto de seu objeto, não mantiver a propoSla, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportN-se de modo inidônco ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municlpios e, 1trá d~enciado no Cadastro Municipal de fome«dorcs, 
ou nos sistemas de cadastramento de fome«dorcs a que se refere o inciso XIV do an. 4' da Lei JO.S20/02, pelo prazo de att OS 
(cinco) anos, sem prcjulzo das multas previslas cm edilal e no contJllto e das demais cominações legais. 

!CLAUSULA DfcIMA - DA FISCALIZAÇAO 

1. Fica designado o servidor VALMIR DA SILVA BRITO, portador do RG de n• 2.881.781 SSP/PI E CPF 034.381.653-92 
como o gestor do prc>cnte Contrato, o qual acompanhara a execuçlo do fornecimento. 

!CLAUSULA DÊÓMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONTRAnJAL 

1. A inexecuç!o tolal ou parcial do contrato poderá ensejar, além das penalidades especificas, a $118 re~isão com as 
consequ!ncias contratuais e legais. 

2. Constituem motivo de rescisão, os elencados nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 8.666193, com redaçlo alualizada pela Lei 
8.883194 

3. A rescis!o do contrato se dar:I na fonna estipulado e prevista em lei (art. 79, e seguintos, da ui 8.666193). 

!CLAUSULA DECIMA·. SEGUNDA - DA RESPONSABil.lDADE 

1. A CONTRATADA responde civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prcjuiz.os que, por dolo ou culpa, no 
cumprimento do contJllto, venha. direta ou indirm.mente, provocar ou causar ao CONTRATANlE ou a terceiros, correndo às 
suas expensas, sem qualquer ónus para o CONTRATANTE, o rcssarcímen10 ou indenização pelos danos ou prejulzos causados. 

!CLAUSULA DECIMA TERCEJRA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Faz parte deste ContJllCo, o edilal do Preglo Presencial SRP N' 001/2020, Processo Administrativo n' 00112020 e seus 
anexos e a proposta da Contratada., corno .se aqui C$lÍvessem transcritos. 

!CLAUSULA DEêIMA QUARTA- DO FORO 

1. Fica eleito o foro de Manoel Emldio, estado do Piaul, pzra dirimir os confl itos que possam advi r da execuça<, do presente 
Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administrativos, renunciando-se a qualquer oulro, por mais privilegi~ o 
oueo sei&. 

2. Os casos omissos serão decididos pela Administra~ão CONTRATANTE. 

E por assim estarem justas e CONlRA T ADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e fonna, para um 
só efeito, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Manoel Emldio-Pl, 22 de janeiro de 2020. 

lli'"'IÍ i~/41 (,z~ ~8mo ~iRINHo DAS~~1 
CPFN: 217.056.783-81~<:j)~c,b~i>ç?J 

PREFEITO MUNIÇ ~() 1,1,1 • ~I)\\ 

V rM,.u·11 7!:1'f ~~;w-; 
POSTO NOSSA SENHOAA DA GUIA, 

CNPJ N' 20.699.230/0001-06 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONTRATADO 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL EMÍDIO-PI 
GABINETE DO PREFEITO 
Praça São Félix, 11 - Cenlro - CEP 64875-000 CNPJ 
n• 06.554.125/0001-40 

CONTRA TO Nº 00512020 

CONTMTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE 
MANOEL EMlOIO-PI. E A EMPRESA GURGUÉIA 
COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ n•: 00.136.196/0001-46, para 
fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina comUJ14 óleo diesel 
comum S •.500, óleo djeseJ S·l0) para atender as necessidades dos 
vefculos e mtquint\s utiliudo.s e mantidos pelas Secretarias e Fundos do 
Município de Manoel Emfdio-Pl nas cid~des ci.rcunví:únhas, conforme 
especificações contidas no Termo de Re.fcrtncia e Edital e seu$ anexos. 

Aos 22 (vinte e dois) diu do mês de janeiro do ano de dois mi l e vinte, de um lado, o MUNICiPIO DE MANOEL 
EMIDIO/PI, pessoa jwfdica de d ireito público interno, com sede na Praça São Fflix, N : 11, Centro, C .N .P.J . nº 
06.SS4.12S/000 1-40, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Antônio Sobrinho da Si.Ivo, Prefeito, dom iciliado na 
Rua do Cnu.eiro, SN - Bairro Ce.h'í:ba, nesta cidade, portador da Carteira de Identidade n• 660.780 SSP - PJ, C PF 
nº 227.056.783-87, no uso da compct~ncía que lhe foi atribu ída regimentalmente, e, em sequência. designado 
simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa GURGUtIA COM BUSTÍVEIS LT DA, inscrita no 
C.N.P.J.(MF) sob o n.º 0 l .J36.J96/000 l/46 estabelecida na cidade de Colonia do Gurgull!:ia-PI, Rodovia BR- 135, -
Bai.rro - Centro - Colonia do Gur,gull!:ia - PI, representada pelo seu representante legal, o senhor Natanael Oome:s 
Barros, brasileiro, casado, frentista, residente e domiciliado à Rua Jolo Evangelista do Nasc.ímento, SN, b airro 
Santa Helena, Colõnia do GW"gUeia - P I. e daqui por diante denominada simplesmente CONTRATADA, tem, 
entre si. justo e avençado e celebram~ por força do prucnte insffllmento, e cm conformidade com o dispos10 no 
artigo 61 , da Lei n .º 8.666193, conforme especificações e demais exigên.c.ia.s previstas neste edita! e $CU$ anexos, e 
da proposta da contratada, inregnmtes do proculimcnt0 licitatório c m epigrafe, con forme estabelecido no Pregão 
Presencial para Sistem a de Registro de Preço nº 001/2020 e Processo Administrativo nº 00)'2020; observadas as 
disposições da Lei nº IO.S20, de 17 de julho de 2002, publicada no 0.0.U de 18 de j u lho de 2002, e altcraÇÕes. 
posteriores; pelos Decrelos nº 3.SSS, de 08/08/2000, publicado no D.O.U. de 09/08/2000, Lei Complementar 123, 
de 14 de dezembro de 2006 e subsidiariamente pela Lei n.0 8.666/93, de 21/06193, •litm do Decreto Municipal nº 
004.f.20 13 e medianle as seguintes cljusulas e condições: 

iCÍ.AUSULA PRlM.EIRA -DO O llJETO 

1.1 Contratação de emprC$1l para fornecimento pan:elado de comb ustíveis (gasolina comum. ó leo diesel ,comum S -500, 
óleo d iesel S-10) para atender as necessidades dos vefculos e m6quinns utilizados e mantidos pelas Secretarias e 
Fundos do Municfpio de Manoel Emfd io-P I nas cidades circWlvizinhas, conforme especificayões contidas no Tcnno 
de Refedncia e Edital e seus anexos, conforme csp«ifieaçõcs e dcm:J1is exJg.e:neias prcvisw neste cdtta l c seus anexos, eomo 
se aqui ~tivc::!;$C.m \ràM(Tit0$. 

1.2 A CONTRATADA fica obrigada a accirm-. nM me.miM condlÇôCS contrt111Ul!'lls os e~lmos ou supressoes que .!le fiurem 
no objeto contratual até 25% (vinle e cineo por unto) do valot inicia.! atue.Huclo, nos termos do anigo 6S, f 1°, da Lei Federal 
n.• 8.666193 e suas alterações posteriores. 

'P• ..-,cr-•to Único - A CON'TllATADA e,i:ecutani os fomecimimtos rigoro.'IAJ'Tlrintc de acordo com os pmzos e termos deste 
contrato e documentos dele integrantes. 

iCLÁUSULA SEOUNDA-CONDIÇÓES DEENEREGA 

1 Os materiais/serviços devcdo ser enlf"cgues de acordo com as necessidades da PREFEITURA MUNICLPAL OE MANOEL 
EMIDIO-Pl 

1. 1 A autoriuç:10 de fomccimeruo seri de intclffl. tapon.s.ebllld!!lde e hilel1!11IW11 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL 
J;M"(OIO-PI, att"avl,: da ~ett.t.aria tcquisitante., cabendo à mesma todos M 1ttos burocritico~ indi:spensãvei.s 1. uma regular 
administnçlo, em comum acordo oom os vencedores des1e certame. form:allza.ndo por in.term~dio de Nota de Empenho e s imples 
O.-Je:m de Fomec:iinento coMorme fac\llta o ArL 62 da Lei nº 8.666193. 

2. A contnuada fieani obripda a faur a entrcgc do mater[al quando requlsltado no prazo mâximo de 0S(clnco) dias, contados a 
partir da emissão da Ordem de Fornecimento. 

3. A cntreg-a do objeto desta licitaçllo dcvcri ser feita no local a ser ind icado pela conlnltante, concndo por conta da Contnlad111 
as despesas de embalagem,. seguros, tnutsporte, tributos., encargOJ trabalhistas e prcvidenci:b-ios decorrentes do fornecimento 
e/ou substituições indicada.s pela equipe ou pessoa designada para recebimento. 

4. O objeto desta licitaçlo $cri. TCCCbido provisoriamente, caso se constate real ncccS!ilid:a.dc, no local e endereço indicadOJ pelai 
contn.t-antc,. p11nt verificação da conformidade do objeto oom as condiç:6es, cspccificaç&s e cxigi!ncias do edital. 

S. Por ocasilo da entrega. a Conlnltada dcvcr.i descrever no comprovante respectivo, a data, o nome,. o cugo, a assinatun. e o, 
número do Registro Oc:ral (RO) ou outro documen10 de iden1ificaçlo oficial do servidor do Conlnltante responsbcl pelo 
rceebimcnto. 

6. Constatadas irregularidades no objeto contnttua.l~ o Contn.tante poderá: 

6.1. Se di5s:u respeito à espccificaçlo. rcjeit!-lo no todo ou cm parte. de.terminando sua subsl ituiçl.o ou r-escindindo a. 
contn!ltaçlo, sem prcjulzo dll:!!I pcnalidadC:!!I e1tblveis; 

6.1.1. Na hipót~ de subs:tituiçlo, a Conlratada deverá fa$-la em conformidade com a indicaçlo da. 
Administraçlo, no pra:r..o mbimo de 02(dois) di~ contado~ da notificação por c.'ICrito, mantido o preço 
infcialmcntc contrabldo; 

6.2. Se d.isscr respeito à diferença de quantidade ou de partes, dctcrminBr sua complcmcntaÇÀO ou rescindir a contmtaçllo, 
sem preju[m das penalidades cabíveis; 

6.2.1. Na hípótcse de comple mentação, a Contra.wdi;i driverá fe.zl:-la cm conformidade com a [ndicaçao do 
Contm.tantc,. no prazo máximo de 02 (dois) dias. contados da notl.flcaçlio por e:scrito, mantido o preço inicialmcnll: 
contratado. 

6.3. O utro p~o poderá ser acordado, dc~c que nlo reste prcjuf::w, plll'D. a Admini,tmçllio. 

?. O prazo de prantlado matethll será. de no mlnlmo 12 (doze) meses. eonl.ado do recebimento. 

7.1. O rcccbimenlO do objeto dar-se-A definitivamente uma vd: vcrifictado o ntcnd.imento integml dá. q_unntidode e das 
~peclficoçõcs contratndo.s,, rncdillllle Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, Ctnnndo pc.lo :servidor respons6.vcl 
ou eq_uipe designa.da.. 

8. O quantitativo dos produtos fixados Termo de Rcfc rf:ncia nlio obrica a Adminlstraçllo a adquirir o total estimado, mio existindo 
direito ad(luirido q_u.ãnto ao fornecimento intc_gral das qua.ntidadcs des<:ri.1a.:s, 

9. O transporte dos materiais/serviços, $16 o local d.e e ntrega, desde a origem att o destino "final, scrã providenciado pela 
CONTRATADA. às suas expensas e ri$COS. dentro de prazos e CQndiç(l,es cstabcleeldas no Contrato . 

1 O. Será. de inteira responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos ou perdo.s ocorridas com o.s mo.lcrfa.islservlços durante 
o tffnspone. cabendo a este providenciar .su:s subs1\tu.lÇ3.0 sem quaisquer 0nu.s p;.u-a a. PREFE-In.JRA. nlO representando ~ 
substitu ições razão para pn;mogação dos p~s de fo rnecimento csta"bclceldos nc5tc ~trato. 

l L A CONTRATADA assume lnt~g:ral responsabilidade pgla adoção de- to.das as medidas: di!- ~gt.ir.inça nf!~$4rlas para a 
acomodaçlo, carga, transporte e descarga dos malcriais/scniiços. 

12.Sllo de exclusiva responsabilida:dc da CONTRATADA e seus rcprcscnt.anles, a.s sanções Impostas pelas normas ambientais 
e por- todos e quaisquer danos cau$1ldOS ao meio ambicnt.c, cm ~ do defeito de embalagens e manuseio dos produtos 
transportados. A CONTRATADA seri solidária e avaliada pelos serYiQOS prestados no transporte, se rc$ponsabi lizando pelo 
cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à protoçlo do meio ambiente. 

!CLÁUSULA TERCEIRA'-00 VALOR DO CONTRATO 

1. O valor global do presente CONTRATO li!: de RS 591.250100 (quinhentos e noventa e um mil e duuntos e 
cinquenta reais), para todo o período de sua vigência, conforme valores expressos na p roposta vencedora do LOTE 
II. 

CLÁUSULA QUARTA -DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

1 As despesas cone.rio por conta de recursos oriundos, confonnc s.egue: 

ELEMENTO 
DE DESPESA 

FO NT ES DE RECUR SOS 

3.3.90.30 ou 4.4.90.52 FPM, ICMS, QSE, FMS, FUNDEB (40%), FMAS, SAMlJ, UMS e 
RECURSOS PRÓPRIOS 

CLAUSULA QUINTA-DO PAGAMENTO E DA VIGENCJA 
1 Para efeito de pa,gamen10, a eontr1uada enca:mlnh!ri. à PR..EFErruR.A MUNlCIP AL DE MANOEL EMfDo-PI. após o 

atendimento de cada pedido, rcqucritm:nto solicitando o p~ento devidamente acompanhado da fatura/nota fiseal 
devld1mcnte a.le.ttada pelo seto r rcquisüant.e. e cópia da. Nota de Empenho. 

2 Os pagamentos serio efetuados no prazo máximo de atll!: 30 (lri.nta) dias, contados da data de entrada do requerimento e fatura 
recibo no protocolo do órgl!olente conlratanle, ou em outro prazo que poderá ficar ajustado com o contratante, inclusive quanto 
e.os J)MCClc.mento.s. 

3 As now fiscais/faturas que apTesentárcm incorreçõcS $érllO devolvidas à contrntada para. as devidas correções. 

4 Os pagamentos serio feitos atravts dri cheque ou d.epósito bancário na conta CQrTentc da contratada, que dcvcri. indicar a 
Instituição banc'1ia,. age11cla, localidade, conta corrente, para q_ue seja rei lo o critbio con-espondente. Estas Informações devem 
constar da nota fiscal ou nota fiscaV&tura. 

S A contratad4 n.ao rccebcr6 ~cnto cnquM1o houver pcndencias de obri~ quo tenham sido impostas em virtude de 
penalidades ou inadimplemento. Cc$$ada, esta, cal1$"&$, os pagamento$ serio retomados sem que haja qualquer direito a 
atualizaçlo monetiria. 

6 Pata efeito de pagamento, a CONTRATADA dcvert apresentar os documentos ab&ixo relacionados: a) Ccrtidlo Negativa de 

D&ito.s CND emitida pelo INSS 

b) Certidlo de Regularidade do Fundo de GUUJtia por Tempo de Serviço - FGTS 

e) Certidão de Regularidlide Fisca:.I com ns Fazendas: Fcden.1, Muníeipo.l e Estadual. 

7. O presente Conlrato ter6 vig&icia a partir de sWJi assinatunt e pleni;i eficácia i:i. partir d11 publicação de seu extrato no Di&rio 
Oficial dos Municípios, com duração de ali! 31 de dezembro de 20 14, podendo ser prorrogado conforme previsto na Lei Fedenl 
8.666193 e suu altcraç6cs posteriores dia:s c:orrido.s. 

!ci.AUSULA SEXTA.-OBRIOAÇÓES DA CONTRATADA 

1. Zelar pela fiel execução do ajUite contratual, utilizando-se de todos os: recursos: materillis e humanos necessirios para tanto. 

2. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejulzos. c:ausados à CONTRATANTE ou a terceiro$, por dolo ou culpa, na 
execução do contrato, bem oomo, por q_ualq_ucr q_ue venha a ser causados por seus prepostos, em idtotic:a.s hipóteses. 

3. Arcar com todas a.s despesa., diretas dou indiretas relacion&das com a e,;ecuçlio do objeto dJ; contnltAÇlo, tai.s como: 
TranspQrtc, frete, carga e descarga,. na forma da legls.lação vigente. 

4. Mantcr--se duni.nto toda a exc:cu,Ao do contrato, cm complltibilidade com e.s demais obrigaç.ões assumidas, todas a.s condições 
de habilitaçlo e quallficaçlo exigidas ne l lell3Çllo que f:1er3o origem RO conlrato. 

$. A CONTRATADA comprometeraJe,,á a d&r cocal garantia quanto a qualidade dos produtos fornecidos. bem como, eíetuar a 
substituiçlo imediata. c totalmc:ntç às suo.s expen,,,_, de:- qual quer produto entregue comprovadamente odultcrado ou 
inutilizivel. 

6. Correrlo por conta da CONTRATADA tQdru: as despesas de seguros. transporte, tributos. encargos trabalhistas, fiscais. 
CQmc:J'Ciais e prcvidencihio$. decorrentes da c nlrq:a e da própria aquisiçtio dos produtos, respondmdo pelos mesmos no.s 
tennos do art. 71 da Lei nº 8.666/93 com suas alterações;. 7. Giu-antir os preços cotados pelo per1odo de 120 dias; 

8. Nao transferir a outrem, no todo ou cm parte, o contnttO, sem pr~vla. e expressa anu~e[a da CONTRATANTE; 

9. Assumir inteira responsabilidade Pf!la execuçllio do contrato e cfetuA-los de acordo com as especlfleações constantes da 
proposta e/ou i:nstruç&$ do contrato; 

) O. Comunicar imediatamente, por c.scrito, a CONTRATANTE. átravt!s da fisc.a.li:r.aÇllio do contrato, qualquer anonnal idade 
verificada; 

1 t . Responder civil e penalmente por quaisquer danos mateTiais ou ~$0àls ocasionados à Administração e/ou a terceiros. por 
:seus emprega.dos dolosa ou culpoSá.ITlcntc:,; 

12.Fisealizar o perfci(o cumprimento do objeto do c:ontrato, cabc.ndo-lhc, intee;ralmcnte. o 6nus decorrente, indcpendcntcmentt' 
da fisca.liz.aição cxer-cida pela. CONTRATANTE; 

13. Arcar com eventuais prejulzos C41Us:ados l CONTRATANTE e/ou a tcrceir0$,, provocados por incfici~cia ou irregularidade= 
cometida Por seus em pregados ou prepostos, na cxecuç.lo do contrato. 

14. Indicar à CONTRATANTE o nome de seu preposto para manter ,entendimento e receber comunicaÇõeS ou trm1$miti-las ao 
executor do contnto CQnforme estobclccído no irirt. 68 d11 Lei n° 8.666193; 

1S. I11fonnar na prop0sta a ruao social, CNPJ, endereço completo, bem como o n6mero de sua con" o nome do banco e a. 
respectiva agfncia onde deseja receber seus ertditos; 

16. Inforrnat na. proposta .a qualificaçlo do Representante autortzado a firmar o contrato, ou seja: no1ne. completo. endereço, CPF. 
Carteira de Identidade,. Estado Civil, Nac:lonaHdadc e ProfissAo, informando qual o instrumento que lhe outorga poderes para 
firmar o referido eonlnlto (Conb'ato Social ou Procura.çlo}, caso Ili.O seja informado na Proposta a qualifieaçlo do 
representante, a lleilante, p<>den\ SMM a omi»lo durante a sesslo. 

17.Em nenhuma hlpót~, veicular publicidade ou qualquer outra ínforrnaçào à eerca das atividades objeto do contrato, sem 
prévia autorizaçlo da CONTRATANTE; 

18. Assumir todu e quaiSquer reclamações e Bm1l1" com os õnus decorrentes de açoesjudlclals:, por preJuí.tM Avidos: e orlginadM 
da ex~1,1çllo f:10 Cont:nlto, e que sejam ajuizados contra a CONTRATANTE,. por teroeiros; 

19.Submcler-se a ma.is ampla fi.sc:.aliz.açtlio da CONTRATANTE, por meio de seus fic-aís/gestoru; a q_ualq_uer tpOCa durante a 
vlgbcia do Contra10, a qual podera ser erelU:11.d:a. nas depcndl!ncias di CONTRATADA. tudo Isto visando o rigoroso 
eumprimenlO das obrigações concn:tu:jliS. 

!CLÁUSULA SETÍMAc.. OBIUGAÇOES DA CONTAAT ANTE 

1. Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir $Ulil$ obrisiações dentro das nonnu e condições deste 
procedimcnto; 

2 Rejeitar. no todo ou em J)M.e, os materia1s/servlços entregues em d~rdo com as obrigaç.Ocs 11SSUmidu pelo 

fornecedor, 3 Efetuar o pagamento nas condições pactuadas; 

4 Comun icar à cmpr~ sobre possfvcis irreil,l larid11des observadas nos nweriais/saYiÇOS fornecidos. para imedi& $1.JbSlituiÇlo; 

5 Verifiear a regularidade de recolhímenlO dos encargos sociais: e tributhio$ antes de cada pagam~nto; 

6 Manjfeslar-sc fonnalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especla.1, apllcaçAo de sanções e altcraçõc:$ 
do mesmo; 

7 A plicar sanç.&s administrativas quando se fizcrcm neeessáriM, após o dfreíto da ampla defesa e do contraditório. 

!CLAUSULA OITAVA- DO REAJUSTE , 

8.1 Nlo havert rcaju.stc de preço:, durante a v ig~ncia do contnllo, 51-lvo nos c:e.so:s autoriz:ados por lei. 

!CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

1. $a.Ivo ocorr!ncia de caso fortuilO ou de força maior, devidamente comprovados o descumprimento pela CONTRATADA de 
suas obrlgaç&s ou .a infring!ncia de prcc:c:-itos lep.js implicart:o, SC.i,llndo a s;ra.vidade da falta. na aplicação das seiulnles 
penalidades: 

1.1 Advertancia., sempre que forem c:on:stal4das im::gularidade, de pouca gravidade a juízo do CONTRATANTE, para 
as quais lenha a CONTRATADA concorrido d[rewnenl.C, situação q_uc sert. registrada no SICAr; 

1.2 Multa de 0,2% (dois décimos por c:ento} ao d ia,. sobre o valor da contrata.çlo, por dia de atraso na cnttega do ma.teria.! 
ou no descumprime nto das obrigações assumidas. até o tse (décimo qu into) dia; 

1.3 Multa de 0,5% (meio por unto} ao dia, sobre o v.alor da contrataçlo, a partir do 16° (dk.i mo sexto) dia de i\.tnlSO 

na entrega do material ou no dcsamiprirncnto das obrig111ções as.sumidas, sem prejul20 das dcm.a.is pen.alidadcs prcvlstas na 
Lei no 
8.666/93: 
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1.4 Multa de atf 20% (vinte por cento) sobre o valor do aintrato, no inadimplemento total da entrega do material e/ou 
no descumprimento das obrigaçlles assumidas; 
I.S Suspensão temporária do direito de participar de lieitaç.lo, bem como o impedimento de eonlntar com o 
CONTRATANTE, pelo praw de até 24 (vinte e quatro) meses, na hipótese de =is!o contratual por culpa da 
CONTRATADA, sem pr<jul,o da aplicação das demais penalidades eablveis; 
1.6 [)eçlaração de ínidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Federal. enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou att que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
consoante inciso IV e§ 3' do art. 87 da Lei 8.666193. 

2. O contrato poderá ser r<Seindido nos termos do que dispõe os artigos 77 e 79 da Lei Federal n• 8.666193 e suas r<Spectivas 
alteraç,lcs. 

:3. As penalidades pecuniárias serão, sempre que poss(vel e independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou 
extra.judicial, descontadas dos créditos da CONTRATADA ou,. se for o caso, cobradas a.dministrativa ou judicialmente, 
garantidos o contraditório e a ampla. defesa.. 

4. Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capitulo, realiw-<e-à comunicaçlo escrita à empresa e publica~ 
no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advert-Encia e multa de mora), contando o fundamento legal da 
punição. 

5. Quem. convocado dentro do praio de validade d• sua proposta, ni!o celebrar o contraio, derur de entregar ou apr<senlllr 
doeumentaç.lo falsa exigida para o eerwne, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, ni!o mantiver• proposta, falhar 
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inid6neo ou cometer fraude fiscal, ficari. impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Di..suito Federal ou Municípios e, ser:i descredenciado no Cada.stro Municipal de fornecedores, 
ou nos sistemas de cadastramento de: fornece.dores a que se refere o inciso XIV do art. 411o da Lei J 0.520/02, pelo pruo de at6 05 
(dnco) anos, sem prejul.zo das multas previ~ em edital e no contrato e das demais cominaçõcs legais. 

!CLAUSULA DECl:MA-- DA FISCALIZAÇAO 

1. Fica designado o servidor VALMIR DA SILVA BRITO, ponador do RG de n• 2.881.781 SSP/Pl E CPF 034.381.653-92 
como o gestor do presente Contrato, o qual acompanhari a execução do fornecimento. 

!CLAUSUl.ADÊCIMA PRIMEIRA- DA RESCISAO CONTRATIJAL 

l . A incxccuçlo total ou pan:ial do contrato poderá ensejar, a!~m das penalidades espccJ(icas, a sua res.ci.são com as 
consequ&tcias contratuais e legais. 

2. Constituem motivo de rescisão, os eleneados nos artigos 77 • 78 d• Lei Federal 8.666193, eom r<daç!o atualizada pela Lei 
8.883/94 

3. A r<Scislo do contrato se dará na fonna estipulada e prevista em lei (art. 79, • seguintes, da Lei 8.666193). 

!êLÃUSULA DECJMA SEGUNDA- DA RESPONSABILIDADE 

1. A CONTRATADA responde civil e erirninalmcnte, por todos os danos, perdas e prejulr.os que, por dolo ou culpa, no 
cumprimento do contrato, venha, direta ou indiretamente. provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, correndo às 
suas expensas, sem qualquer õnus para o CONTRATANTE, o ressarcimento ou indenlzação pelos danos ou pr<julr.os causados. 

!CLAUSULA DÊCIMA TERCEIRA- DAS DISPOSIÇÕES GEIWS 

13.l Fa, parte deste Contraio, o edital do Prcgl!o Pr<SCncial SRP N' 001/2020, Processo Administrativo n• 001/2020 e seus 
anexos e a proposta da Contratada. corno se aqui estivessem transcritos. 

!CLAUSULA DECIMA QUARTA :. DO FORO 

1. Fica eleito o foro de Manoel Emldio, estado do Piauí, para dirimir os ainflitos que possam advir da execução do presente 
Contrato, que não possam ser resolvidas por meios administralivos, renunciando-se a qualquer oulro, por mais privilegiado 
que o seja. 

2. Os casos omissos serão decididos pela Administração CONTRATANTE. 

E por assim estarem justas e CONIBATADAS, assinam o presente contrato em 04 (quatro) vias de igual !core forma, para um 
só efeito, na presença de duas testemunhas, para que prod= seus jurldiais e legais efeitos. 

Manoel Emídio-PI, 22 de janeiro de 2020. 
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ESTADO DO PIAUÍ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOLÂNDIA 

C.N.P.J. 41.522.269/0001-IS 
Ru.a Porflrla Maria de Sousa, 21 - Centro - Fone (89) 3439-1174 

CE.P. 64.685-000 - Marcolindla - Plaul 
Prefeituramarcolandia@Jahoo com, br 

Adm 2017-2020 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMll'IISTRATIVO N." 007/2020 
PROCEDIMENTO N." 004/2020 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 
REGIME: MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE. 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Marcolãndia {PI) toma 
público para conhecimento de todos e qualquer interessado(s), que o Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal determinou a instalação de Processo Licítatório. 

O Ato é regido pela Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002 e demais leis descrita no Edital! 
, com data de abertura e julgamento previs ta para o dia 08 de fevereiro de 2020, ãs 08h30min 
(oito horas e trinta minutos), na sala de reunião desta Comissão, sito na sede da Prefeitura, 
cujo. 

OIIJJ:TO: A PRB8l:JITE LICffAÇÃO TDI POR OIIJJ:TO A COIITRATAÇÃO D11: l:MPRl:8A Qtrl: TUBA POR 
l'VIIÇÃO LABORATÓRIO D11: AIIALllll:8 CLfJIICA, PARA BALIZAR l!XAJll:8 DORAJffl: O AIIO 11:111 CIIRSO 
QUE 8ZRVIRÃ 8ECRl:TARIA 111JKICIPAL D!!: 8AÕDI!: Dl!:IITZ llllllICIP!O, l:IIPl!:CIJ'ICAÇÕl:8 Dl!:8CRITA8 1'0 
Alll:XO 1, PARTI: IIITl:ORAlffl: D!'.8TI: 11:DffAL l:8CLt181VO PARA Ml:/11:PP li: PIID'l:lll:lfCIA l:IO'Rl:8A8 
LOCAL D11: ACORDO COII A Ll:I 147 /3014 li: Ll:I 133/:I006. 

Valor Total PN-riato: R. 160.000,00 (CENTO B SBSSBBTA IIIL OITOCBlfT08 B Orl'l:JffA RBAIB) 
DIVIDIDOS BII DOIS LOTB8 DE 80.000,00 (OITENTA IIIL RBAIB). O. ...,,.._ serio pro9enlent• 
do Orçamento Geral do lllunlclplo de lllarcolinclla Bir.erclclo de 2020: RECURSOS 
ORDINÃRIOS: P'PM/ICMS/ARRECADAÇÃO/P'MS/P'MAS E OUTROS DO 
EXERCÍCIO DE 2020. 

ôrglo: 02 Prefeitura MUDiclpal ele MarcoUncl.la, 
Unidade: 03 Secretaria MUDicipal ele Aclminiatraçio e FiDançu 
Sub Unidade: 00 Secretaria Municipal ele Aclm.lnlstraçio e Fillallçu 
Manutenção de Encargos da Administração Geral 
04.122.1303.2005.0000 
ôrglo: 02 Prefeitura MUDicipal ele MarcoUnclla, 
Unidade: 12 Secretaria MUDicipal ele Sa6.cle 
Sub Unidade: 00 Secretaria Municipal ele Saúde 
Manutenção Administrativas da Saúde 
10.301.4022.2048.0000 
ôrglo: 02 Prefeitura MUDicipal ele MarcoUnclla, 
Unidade: 13 Secretaria MUDicipal ele Aui■tiacla Social 
Sub Unidade: 00 Secretaria Municipal ele AaastiDCia Social 
Apoio a pessoas em situação de Carência 
08.452.2464.2051.0000 
ôrglo: 02 Prefeitura MUDiclpal ele MarcolAncl.la, 
Unidade: 17 Fa.nclo Municipal ele Saw:le 
Sub Unidade: 00 Fundo Municipal ele Saúde 
Manutenção do Fundo Municipal da Saúde 
10.301.6122.2075.0000 
Apoio a pessoas Doentes 
10.301.6122.2077.0000 
ôrglo: 02 Prefeitura MUDiclpal ele Marcoüncl.la, 
Unidade: 1::1 Fa.nclo Munlelpal ele Aui■tincia Social 
Sub Unidade: 00 Fundo Municipal ele Aaal■ tiacla Social 
Apoio a pessoas em situação de Vulnerabilidade 

08.241.6586.2088.0000 

Código: 33.90.39.00 ouCros serviços de terceiro- Pessoa Jur!dica 
POIITI!: 001(213/::tl♦ 

CÓPIA DO EDITAL: Pode ser adquirido, na sede da Prefeitura Murticipal de Marcolãndia - PI, 

localizada na Rua Porfiria Maria de Sousa, N' 21, Bairro Centro, Marcolândia - PI. Das 
08h00min horas até as 12h00min horas. E pelos Site www.tce.pi.gov.br e portal da 
Transparência www.marcolandia.pi.gov.br. 

Informamos que; toda Sexta - Feira do ano em curso é Expediente Interno Conforme Decreto 
006/2017. 

ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 

Recebimento e Abertura: Prefeitura Municipal de Marcolãndia • PI, no endereço acima e 
horário. 

Marcolãndia-PI, 16 de janeiro de 2020. 

F.lbio Guimarães Granja:. 

PRESIDENTE DA CPL 
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