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CONTRATO DE FORNECIMENTO NO 01171712020

PREGÂO PRESENCIAL N" 017/2019
pRoc. ADMINIST. No 001.0003390.93/20í g-PMVB r?v rl
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA BRANCA at do

Fundo MuniciP al de Saúde, inscrita no CNPJ sob o no. 23.085.963/0001 -30, com sede em

VARZEA BRANCA Pl, neste ato representada por sua Secretária Municipal, ANA

CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, portadora do CPF no 047.097.613-

61, residente e domiciliada na cidade de Yárzea Branca - Pl'

CONTRATADO: N. C. LOPES DOS SANTOS - ME, iNSCTitA NO CNPJ SOb O NO

1 1 .886.613/0001-94, com endereço na Rua Dr. Humberto Paixão, no 787 - Bairro Galo

Branco, na cidade de são Raimundo Nonato - Pl, aqui representada por sua proprietária

a senhora NARA CONCEIÇÃO LOPES DOS SANTOS, brasileira, casada, empresária'

fortadora do CpF no ooo.sd3.273-75 e Carteira de ldentidade (RG) n" 2.376.572 SSP/PI,

iesidente e domiciliada na cidade de São Raimundo Nonato - Pl

o CoNTRATANTE e o CONTRATADO, acima especificados, têm entre si ajustado o

presente contrato, conforme autorização constante.do Pregáo Presencial No 017/2019' de

acordo com os termos, cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1 .1 . O presente Contrato tem por objetivo o FORN IMENT PARC LADO D

COMBU STIVEIS. DERIVADOSELUBRIFICA NTES PARA ATENDER A FROTA

DE VEIC LOS PROPRIO ELO OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAU DE DE RZEA BRANCA PI n exercíci financeiro de 2 20 conforme

quantitativos e especiÍicações constantes no Termo de Referência Anexo l, parte

integ rante deste Edital, e conforme consta de sua proposta que passa a fazer parte

integrante deste contrato, conforme itens constantes da planilha abaixo:

cLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS APLICÁVEIS:

2.l.lntegramesteContrato,independentedekanscrição'osdocumentos-aseguir
ãiscriminaãos, de cujo teor as partes declaram ter pleno conhecimento e aceitação.

2.1.1. Proposta do Contratado;
i..à. e^' " ro oe arivioas ãü divergência entre documentos aplicáveis e este contrato,

prevalecerá este Último.
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v

VR TOTALVR UNITOUANTDESCRIçÃO DOS PRODUTOSITEM
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R$ I .16'l ,00R$ 12,9090LToLEO LUBRIFICANTE 20W50 1L (MOTOR

GASOLINA)

R$ í61.372 50OTA
TA

ETOSEZE NRMM L TANT UESE SSE EEc TN oITS NE SL oDRo TAL
ANT VOSN cEc N EEAR E QUISDOtE SATSETEN

íIml8[tlürt "'" " .com

ft

rlJ

UNID

LT

GRAXA-BALDE DE 20 KG12
R$ 20.600,00

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
CNPJ No. 41.522.10310001-07* Fone/Fax: (0**89) 35

Rua Rosália Ferreira Lima, S/N - Centro* e-mail: p

CEP: 64.773-000 Várzea Branca - Piauí

,óo'
84-1',l94 ,:L
refeitu rav

ta

pagamento

judicial ou

a

-L

CúUSULA TERCEIRA: VALOR
3.1. A Contratante pagará à Contratada o valor global de R$ 16í.372,50 (Cen

e um mil trezentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) que totaliza o valor

dos produtos constantes da planilha orçamentária, compreendendo todos os custos com

taxas, impostos, fretes, bem como encargos sociais, Seguro e quaisquer outros encargos

previstos.

CLÁUSULA QUARTA: PRAZO DE FORNECIMENTO E VIGÊNCIA:
4.10 O prazo para fornecimento dos produtos/equipamentos será a partir da

emissão da OF emitida pelo setor competente.
4.lloprazodevigênciadopresenteTermoContratualseráate31de
Dezembro de 2020, a p-artir de sua assinatura, podendo o mesmo ser prorrogado

nos termo do art. 57, inciso ll da Lei 8.666/93.
4.12 A prorrogação de prazos contratuais Íicará a exclusivo critério da

CONTRATANTE, que examinará a sua concessáo nos seguintes c9?os--

a) Atraso na execução dos trabalhos de responsabilidade da CoNTRATANTE,

que prejudiquem o andamento das aulas e atividades escolares, objeto deste instrumento;

bj Motivos previstos em Lei, plenamente justificados e aceitos pela

CONTRATANTE.

CúUSULA QUINTA: DA FORMA DE PAGAMENTO, FONTE DE RECURSOS E

DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA

5.loopagamentoseráefetuadoalé30(trinta)dr,asapósaemissãodanotafiscal
e solicitação dõ pagamento no setor de protocolo da Prefeitura'

5.11 As notas fiscais/faturas que apresentam incorreçÕes serão devolvidas à

contratada e seu vencimento oconerá em 20 (vinte) dias após a data de sua

apresentação válida.

5.12 o pagamento será feitO mediante credito aberto em conta corrente em nome

da Contratada.

5'4Asdespesasdecorrentesdestepregãocorrerãoporcontadosrecursosdo
õrçamento'Ceral 2020/FMS/FUS/PAB/REC PROPRIOS consignados no orçamento

municipal vigente, consignados nas rubricas orçamentárias correspondentes conforme

abaixo:

5.5 No caso de atraso na apresentação dos documentos de cobrança' o

ãoirespondente será prorrogado pelo mesmo número de dias'

CLÁUSULA SEXTA: RESCISÃO
ã.J. 

'- 
O pr"t"nte Contrato será rescindido independente de interpretação

ãxiiajuOiciat, sem indenização de espécie alguma nos seguintes casos:

6 1.1. Se a CONTRATADA:
ãi rlâo 

"rÀprit 
qualquer das condições estipuladas neste instrumento;

dv
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b) Transferir o Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia expressa

autorização da CONTRATANTE;
c) For multada num total que atinja um limite de 30% (trinta por cento) d

previsto no contrato;
6.2. Ou se ocorrer:
a) Decretação de falência ou instauração de insolvência da CONTRATADA'

b; R constátaçáo pela CONTRATANTE de que os serviços não serão cump

o valor global

ridos no prazo

previsto.
ã; Atr".o injustificado nos prazos de fornecimentos dos produtos indicados nas ordens de

Fornecimento.

CLÁUSULA SÉTIMA: MULTA
T.l.Amultaporatrasonaexecuçãodosserviços,porculpadaCONTRATADA,será
calculada na forma abaixo, não poáendo exceder a 30% (trinta por cento) do valor do

Contrato:
M=0.10xN
M = Percentagem representativa da multa;
N = Número de dias em atraso.
i.Z. A penalidade não se aplica nos casos decorrentes de força maior ou caso fortuito

qr" ,fufi"áó", forem aceitos pela CONTRATANTE, ficando a exclusivo iuízo desta' a

aceitação.
7:.i. b.orr"ndo o motivo de força maior e /ou casos fortuitos, será adotado o seguinte

proced imento:
i.i.i. éo^"ni"ação imediata da ocorrência, pela CoNTRATADA e comprovaçâo de seus

reflexos, na medida em que forem positivados,

i.àÁ:. Ã CONTRATADA às suas custas exclusivas, providenciará imediatamente outro

veículo nas mesmas condições para fazer o percurso;

i.á. 
- 

rla" p"oerá a C9NÍRATADA invocar as exceções de força maior ou caso fortuito

," horr"r agido com culpa concomitante ou anteriormente ao evento'

1.1, n mJlta eventualmente aplicada à CoNTRATADA, será deduzida da fatura

seguinte à sua aplicação, oàvánod a GoNTRATADA no prazoméximo de 05 (cinco) dias

,it"l., 
"ánt"Jo. 

da noiificaçao, recolher a tesouraria da PREFEITURA, a diferença, caso

existente, a favor da CONTRATADA'

CLÁUSULA OITAVA: REAJUSTE
ã;. 

-ó; 
preços nâo deverão sofrer reajustes, no entanto, havendo liberação dos

,àr."., o reàjuste .e t"ã àà acordo com a política econômica do Governo Federal,

vigente à éPoca.

CLÁUSULA NONA: DISPOSIÇÔES GERAIS

9.1. CONTRATANTE e CONTRATADA acordam que' a partir d" 9?11^*,:"ti11:i:
ãeste 

-instrumento, todas as alterações que se fizerem necessárlas' serao

consubstanciadas meOianiã trãã, J" coirespondência epistolar, onde fiquem definidos

;;;;;É1"i., e sua mrituã concordância. No entanto, as citadas correspondências

;;;"r#;;rer parte integrante deste contrato, como se nele estivessem integralmente

transcritas. pc

DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA BRANCA
CNPJ No. 41.522/l03l 0001 -07* Fone/Fax: (0**89) 3584-1 I 94.

$. DE
.s,$

Rua Rosália Ferreira Lima, S/N - Centro* e-mail: prefeituravb@h
CEP: 64.773-000 Várzea Branca - Piauí

9.3. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das resp biti \}

,l
s

,

contratuais e legais, poderá subcontratar parte dos serviços, ate o limite ad
cada caso, pela Administração, conforme disposto no arl. 72 da Lei 8.666/93.

o, em

CLÁUSULA DÉCIMA: FORO
10.1. Fica eleito o foro da cidade de SÃO RAIMUNDO NONATO - Pl, como competente
para dirimir dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando-se expressamente a
qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim, justas e acordadas, as partes assinam este Contrato em duas vias
de igual teor e forma e para um só efeito perante as testemunhas, que também o
assinam.

VARZEA BRANCA (Pl), 17 de Janeiro de2020.

Pela PREFEITURA:

Pela EMPRESA:

Testemunhas:

-(l Wtlwnar@,k,rr,ó s"ré
NARA CONCEIÇAO LOPES DOS SANTOS

PELA CONTRATADA

M,«,Jlâr,^4,WAC
Secretária Municipal de Saúde

NOME:
C.P,F.:

NOME:
C.P.F.:
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ORDEM DE FORNECIMENTO - VÁRZEA BRANCA, PI, 17 dE JANE|TO dE
REF. CONTRAT O No. 01 17 17 t2020

2

hotmail.com

i:
rb.
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A EMPRESA:
N C LOPES DOS SANTOS - ME.
CNPJ: 1 í.886.61 3/0001-94
RUA Dr. Humberto Paixâo,787 - Bairro Galo Branco
SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.

ASSUNTO: FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS, DERIVADOS,
BRIFICAN PARA ATENDER A F TA DE VEICULO PRIOS E LOCA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU DE DE BRAN CA-PI , de acordo com aD
proposta de preço apresentada

Ref.: Processo de Licitação - Pregão Presencial no.01712019

Prezado Senhor,

Levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria, que conforme adjudicação da

Comissâo Permanente de Licitação, Homologuei o resultado do Pregão Presencial em

epigrafe, e pela presente OF, venho autorizar a esta empresa a FORNECIMENTO

PARCELAD O DE COM BUSTIVEIS. DE RIVADOS, LUBRIFICANTE S) PARA ATENDER A

FROTA DE VEICULOS. PROPRIOS É LOCADOS DA SECRETA RIA MUNICIPAL DE

SA DE DE EA BRAN -Pt de acordo com a proposta de preço apresentada e

ainda de acordo com o estabelecido no contrato de fornecimento que é parte integrante

deste processo.

,
NE
Municipal de Saúde

VÇ,s "h çk
RIBEIRO TiA SIIVA

CIENTE EM: to t2020,/í
L-/

Assinatura do ep nte Legal
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