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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. 
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