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CONTRAT0 ADI,IINISTRATIVO tlo 00í /U2020-PP-SEMADS-PMM

corúrRÁro ouE EÍ{IRE sl âELÉBRAM DE utt /.r'.oo, o nutttcípto

DE MARIruBA lrnnyÉs on sEcREÍÁR A MUNtctpAL DE

ÁsstsÉÍvc,Á E DESE 
'rvoLvtMENTo soctAL E, DE ouÍRo LADC.,

Â EMPRESÁ IÁDÁS}'I S'{'HOT{ÂISU E/,REU, COTIO IIELHOR

ABAXO SE DECLÂRA.

Pelo presente instrumento, o ÍrluNlciPlo DE MARIÍUBA, através da SECRETAR|A MUNTCTPALDE ASStsTÊNCtA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAUFUNDO MUNICIPAL, CNPJ 08.532.310/000'l -69, sediado na Ruâ Antônio Bezerra Falcão,

518, Bairro Centro, Marituba, Estado do Pará, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, neste ato representado peta

SecretaÍia Municipal de Assistência e Dêsenvolvimento Social, Sra. EUZILENE DA SILVA NASCIITENTO, RG n" 349898+

PC/PA e CPF n" 730.906.112-87, residente e domiciliada à rua décima nona (LT. Parque das Palmêiras,1o QD 20),

conjunto Parque das Palmeiras, CEP: 67.200-000, Marituba/PA, e do outro lado, a empresa TADASHI SHTHOMATSU

ElRELl, CNPJ 34.875.75710002-21, instalada na Rod, BR 316 KM 14, S/N, Bairo Dêcouvile, Mârituba/PA, denominada

CONTRATAoA, representada pelo Sr. TADASHI SHIHOIIATSU, RG 5400359 SSP/SP e CPF 317.237.808-04, domiciliado

e residente na Rodovia BR 316- KM 35, Baino Nobre, Santâ lzabel do Pará, @lebÍam o presente contrato, tendo em vista o

que consta no Procêsso Administrativo n0 20022020-0'!-SE[4ADS-PI/M, do Pregão PÍesencial SRP N" 003/2020- PP-

SEMADS-PI/M, e da Ata de Registro de Preços no 0022020- PP-SEMADS-Pi,4M, realizada sob a forma de execuçâo

indireta, nos termos da Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei ComplementaÍ 12312006, aplicando-se,

subsidiariamente, à Lei no 8.666, de 21106/1993, com suas alteraÉes, mêdiante as cláusulas e mndi@es a seguir

estabelecidas:

CLÁUSULA PRINEIRA . DO OBJETO CONTRATUAL

1.'1. Constitui objeto do presente instrúmento a Contratação de pessoa juridica para o fornecimento parcelado de

combustivel (Gasolina e Oleo Diesel) destinado ao âbaslecimento da fota de veiqllos da SEIIADS.

1.2. O objeto contratado enmntra-se deÍinidos na tabela abaixo, e nele estão incluidas todas as espécies de tributos, diretos

e indiretos, encargos sociais, seguros, fÍetes, material, mão-de-obra e quaisquêr despesas inerentes, nos seguintes termos:

2.1 . Este Contrato encontra-se subordinado à Lêi n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteraÇÕês, e, em casos omissos,

aos preceilos de direito públim, teoria geral de mnbatos e disposiÉes de direito pÍivado;

2.2. Fazem parte integrânte deste instrumênto, para todos os eÍeitos legais, o instrumento

seus anexos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitalório, na

003/2020-PP-SEMAD$PiflU.

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão. 518 - BairÍo Centro - CEP: 67
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ITEM ESPECIFICAçÃO UNIDADE QUANTIDADE V. UNT R$ V. TOTAL R$ MARCA

1

Gasolina Comum drjas
especifi caÉes estejam conforme
a Agência Nacional de PetÍóleo e
BiocombustÍveis (ANP).

Litros 25.328 R$ 4,76
R$

120.561,28

2

Oleo Diesel S10 cujas
especifi ca@es estejam conforme
a Agência Nacional de Petrólêo e
Biocombustíveis íANP).

Likos 17.000 Rg 4,00 R$ 68.000,00

VALOR GTOBAL RS í88.56í,28

Fone: (91) 3256-1748
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á:.!*iPREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECI{ETARIA MIJNICiPAL DF] ASSISTENCJA E DESENVOLVIMENTO SOCIAI,

Coordcnadoria dc Licitação c Conkalos

TERCEIRA - OO PRAZO, LOCAL,

3.1. O fornêcimento sêrá de (sêgundajeira) a (sexta-feira), no perÍodo compreendido das 07h às 09h, ressalvada a

solicitaçâo pessoal do Diretor Administrativo e Financêiro desta SEMADS, acompanhada de documento formal de

requisição de combustível, hipótese em que poderá ocorrer fora do horário estabelecido.

3.2. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais pertinentes à matériâ, bem como

às condiçÕes aqui pactuadas, ficando a cargo do Íiscal do contrato o controle de qualidade do objeto fornecido.

3.3. O fornecimento do objeto, pela contratada, ocorrerá de acordo com a solicitaÇão da Secretaria Municipal de Assistência

e Desenvolvimento Social, akavés da requisiçâo de combustivel, emitida pela Sra Keyla Silvana da Silva Barros -
Coordenadora do Transporte.

3.4. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento. consoantê às regras estabelecidas do item 3.1, deverà seÍ

devidamente justificada ern documento ofrciai, enviado com antecedência minima de 48 (quarenta e oito) horas antes e

aceito pela Secretaria L4unicipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

3.5. O local do fornêcimênto deverá encontrar-sê dentro da área circunscrita no território municipal de Marituba, dentro de

um raio de 10 (dez) KM da Secretaria i/unicipal de Assistência e Desenvolvimênto Social, em que pese o princípio da

economicidade, constante nos atos administrativos.

CLÁUSULA QUARTA . DOS ENCARGOS, OBRIGAçÔES E RESPONSABILIBADES

4.1. Das obrigaçóês da ContÍatada:

4.1. Efeiuar o Íornêcimênto do objeto em perfeitas condições de uso, em estrita observância às especificaçôes

deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respêctiva nota Íscal;

4.2. Executar diretamente o fornecimento, sem transfeÍência de responsabilidade ou subconkatâção;

4.3. Cumprir o prazo de fornecimento e responsabilizaÊse pelos vicios e danos decorrentes do produto de acordo

corn os artigos 12,13,17 e27 o Código de DeÍesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990);

4.4. lnformar nome, númeÍo dê telefonê e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitaçôes da SEMADS,

bem como para atendimento a assistência técnicâ durante a garantia;

4.5. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contrataçâo. especialmente os referentes a taxas,

seguros, encargos sociais e trabalhistas;

4.ô Píestar todos os esclarecimentos quê forem solicitados pela Administração, duranie a execução do contrato.

4.7 . Aceil nas mesmas condiçôes conkatuais, os acréscimos ou supressÕes que se fizerem necêssários, até

25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na Íorma do art. 65, parágrafos 1" e 2" da

Lei n" 8.666/93 e suas alteraçôes posteÍiores.

4.8. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão coniratante, no

tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta.

4.2. Das obrigaçôes do contratantê.

4.2. Efetuar o empenho da despêsa, garantindo o pagamento das obrigaçôes assumidas;

4.2. Efetuar o pagamento das conforme estabelecido na clausula oitava;

4.3. Comunicar a empresa sobre possivêis irregularidades observadas

4.4, Acompanh e fiscalizar a execução do fomecimento

efetivo fomêcimento do objeto contratrdo e o seu aceitê;

Àd

ESTADODOPAXA

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 518 - Bairro Centro - CEP: 67.200-000- Marituba./PA
Fone: (91) 325ó-1748
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ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRNTARIA MUNICIPAI DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMADS
Coordenadoria de l,icitação e Contratos

4.5. Rejêitar, no todo ou em parte os produtos fornecidos em dêsacoÍdo mm as especificaçôes contidas neste

Termo de RêfeÉncia.

CúUSULA oUINTA. DA VrcÊNcIA

5.í. O prazo de vigência do contrato será até 31 dê dezembro de 2020, com inicio na data de 03 de abril de 2020, nos

termos do artigo 57, da Lei n" 8.666/93, com validade e eficácia legal após a publicaçâo do seu eúato na imprensa oficial e

no portal dos jurisdicionados.

CúUSULA SE TA. DA INExEcUçÃo E Dos cASoS DE RESCISÃo

6.1. A inexecuçâo total ou parcial no Contrato enseja sua rescisâo, com âs consequências contratuais, inclusive o

reconhecimento dos dheitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n". 8.666/93.

6.2. Os casos de rescisão serão ÍoÍmalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla

defesa.

6.3. De acordo com o aÍt. 79 da Lei no. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

| - Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do artigo 78 da

citada Lei;

ll - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respecüvo, desde que haja conveniência

para a Administração;

lll - judicial, nos termos da legislação.

PARÁGMFO ÚNICO: No caso da rescisâo unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONÍMTADO, salvo pelos

serviços executado e aceitos pela CONTRATANTE.

CúUSULA SÉTIüA . oAs sANçÔEs ADMINISÍRATIVAS

7.í. Pela inexecuÉo total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, desde que

garantida a defesa prévia, aplicaÍ ao CoNTRATADO as seguintes sanÉes:

| - Advertência êscrita - comunicaçâo formal quanto à conduta do CONTMTADO sobre o descumprimento do contrato e

outras obrigaçÕes assumidas, e a determinação da adoçáo das necessárias medidas de coneção;

ll - Multa, observados os seguintes limites máximos:

a) 0,3% (três décimos por cênto) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens solicitados e não

entregues;

b) 2% (dois por cento) sobre o valor totaldo contrato, em caso de descumprimento das demais obrigaçÕes contratuais ou

norma da legislaçáo pertinente;

c) 20% (vinte por cenlo) sobre o valor dos itens solicitados e não fornecidos, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias,

ou fornecimento do objeto com vícios ou deÍêitos ocultos ou fora das especificações contratadas;

lll - suspensão temporária de participaÉo em licitaçâo e impedimento de contralar com a Adminiskação por prazo não

superior a 02 (dois anos) nos termos do inciso lll do artigo 87 da Lei n" 8.ô66/93.

lV - Declaração de inidoneidade para licitar ou conúatar com a Adminisfação Pública, enquanto perdurarêm os molivos

determinantes da punição ou ate que sêja promovidâ a rêabilitação do fornecêdoÍ perante a própria autoridade que aplicou

a penalidade, que será concedida sempÍe que o CONTMTADO ressarcir a Administração Pública [/unicipal pelos

resultantes de sua ação ou omissão.

CúUSULA oITAvA . DAS CONDçÔES DE PAGAIIENTO

8.í. O pagamento será efetuado em até a 30 (úinta)dias, contados

da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente;

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão. 5l 8 - Bairro Centro -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
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Coordenadoria de Licitacão e Contratos

deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de

CNPJ apresentado nos documentos dê habilitaçao e das propostas, não se admiündo notas fiscais/fafuras com outÍos

CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da maürz;

8.3. O pagamento será creditado em favor da mnkatada, através de ordem bancária, contra qualquer bânco indicado na

proposta, devendo para isto, fcâr explicitâdo o nome, número da agência e o número da contâ corrêntê em que deverá ser

efeüvado o credito.

8.4. Havendo eno na apresentaçâo da nota fiscâl ou dos documentos pertinentes à conhatação ou, ainda, circxnstância que

impeça a liquidaçáo da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa ensejadora do impedimentol

8.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades

Íiscal e trabalhista.

CúUSULA NONA . DO VALOR

O valor total do prêsente avença e de R$ 188.561,28 (Cento e oitenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte e

oito centavos), a ser pago de forma proporcional, conforme autorizaçÕes expedidas pela AdministraÉo e de conformidade

com as notas fiscais/fâturas e/ou recibos da proposta adjudicada;

cúusuLA DÉctMA- DA FtscALtzAçÃo E AcoNPANHAiTENTo Do oBJEro coNTRAÍADo

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei n" 8.666/93, a exêcuçâo do contrato será acompanhada e Íiscalizada pelo Servidor

CiCERO FERREIRA, Matricula 0'17066, devidamente designado para tal fim,

10.2. A flscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante

teÍceiros, poÍ quâlquer inegularidade, ainda que resultante de imperfeiÉes técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocoÍÍência

desta, não implica êm conesponsabilidade da Administração ou de seus agêntês ê propostos, de conformidade com o Êrt.

70 da Lei n" 8.666/93.

'10.3. O representante da Administraçâo anotará em registro própno todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato, indicando dia, mê9 e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolüdos, determinado o que for

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente

para a providências cabiveis.

cúUSULA DÉcIMA PRIMEIRA - DA DoTAÇÃo oRÇAMENTÁRn

11.1. O acoÍdado será devidamente êmpenhado conforme § 3", do Art. 60 c/c do art. 61, da Lêi 4.320/64 e pago pela

contÍatante a contratada pela seguinte dotaÉo orçamentária:

Ficha:10t15

Fonte do Recurso: 1.001.0000 - Recursos Ordinários

Classificação lnstitucional: 02.05.05-Fundo MunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalProgramática: 08.244.0003.2110.0000-Manut.dasAtividadesdaSecretaria de Assistência Social

NaturezadaDespesa: 3-3-90.30.00 - Material de Consumo

Ficha:1061

Fontedo Recurso: 1.001.0000 - Recursos Ordinários

Classificaçãolnstitucional:

FuncionalProgramática: 08.244.0003.21 13.0000-Manutençãg

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de

Rua Antônio Bezerra Falcão,518 - Bairro

12

-EEnd.:
Fone: (91) 3256-1748
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Ficha: 1069

FontedoRecurso:'1.00Í.0000- Recursos Ordinários

ClâssiÍicaçãolnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

Fu ncional Programática: 08.244.0003.21 15.0000-Manut, Dos Conselhos deAssistência Social

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Matedal de Consumo

Ficha: 1078

Fontedo Recurso: 1.31 1.0000 - Tnansf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

ClassiÍicação lnstitucional: 02.05.05- Fundo MunicipaldeAssistência S0cial- FMAS FuncionalProgramática:

08.244.0003,2118,0000 - l\,4anut. do Piso Básico Fixo - PBF

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: í086

FontedoRecurso: 1.3'11.0000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Classificação lnstitucional: 02.05.05-FundoMunicipaldeAssistência Social-FMAS

FuncionalProgramática: 08.244.0003.21 19.0000 - Manut, dos Programas doPiso de Media Complexidade

NaturezadaDespesa: 3.3.90,30.00 - MatêÍial de Consumo

Ficha: í092

FontedoRecurso: 1.001.0000-RecursosOrdinários

ClassiÍicaçãolnstitucionâl: 02.05.05 - Fundo Municipalde Assistência Social - FMAS FuncionalProgramática:

08.244.0003.2120,0000 - Manut. do Conselho Tutelar

NaturêzadaDespesai 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha: í í05

FontedoRecurso: '1.3í 1.0000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

ClassificâÇãolnstitucional: 02.05.05 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS FuncionalProgramática:

08.244.0003.21 26.0000-Manut. do IGD/PBF

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha:'11í2

FontedoRecurso: 1.3'l'1.0000 - TransÍ. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Classificaçãolnstitucional: 02,05.05 - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS Funcional Programática:

08.244.0003,2127.0000 - Manut. do IGD/SUAS

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fichâ:'1246

Fontedo Recurso: '1,390.0000 - outros Recursos Vinculados a Assistência Social Clâssificaçãoinstitucional: 02.05.05-

FundoMunicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalProgramática: 08.244.0003.2318.0000 - Manut. do Programa Piso

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Ficha:

Fontedo Recurso: 1.312.0000 - Transf. de 02.05.05-

End.: Rua Antônio Bezerra Falcão, 518 -
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FuncionalProgramática. 08.244.0032.2221.0000 - ManutenÇão e lmplantação do

Centro da Juventude

NaturezadaDespesa: 3.3,90.30.00 - Matenal de Consumo

Ficha: 1Í50

Fonte do Recurso: 1.31 1.0000 - TransÍ. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Classificação lnstituciona| 02.05.05 - Fundo I/unicipal de Assistência Social - FMAS FuncionalProgramática:

08.24 4.0032.2322.0000- POeto Criança Feliz

NaturezadaDespesa: 3.3.90.30.00 - l/aterial de Consumo

Ficha: '1126

Fonte do Recurso:1.31 1 .0000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência

Social - FNAS

Classificaçãolnstitucional:02.05.05-Fundoi/unicipaldeAssistênciaSocial-FMAS

FuncionalProgramática:08.244.0003.22317.0000 - Manut. Da Proteção Social Básica pelo Estado

NaturezadaDêspesa: 3.3.90.30.00 - lr/aterial de Consumo

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA. DAs ALTERAçÔES GoNTRATUAIS

12.1. O presenie contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65, da Lej no 8.666/93, desde que haja interesse

da AdministraÇâo da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justiÍicaiivas:

| - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequaçâo dos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu

objeto, nos limites permitidos poÍ lei;

ll- Por acordo das partes:

a) Quando necessária a modificação da execução dos serviços ou do modo de fornecimento, em fac€ de verificaçâo

tecnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origináriosj

b) Quando necessária a modificaçâo da forma de pagamento por imposição de circunstância supervêniente, mantido o

valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado. sem

correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços;

c) Nas hipóteses excepcioÍrais da revisão de preços, que seráo tratados de acordo com a legislação vigente e exlgirão

detjda análise econômica para a avaliaÉo dê eventual desequilÍbrio econômico-financeiro do contrato.

cLÀUSULA DÉcIMA TERcEIRA . DoS AcRÉScIMoS E SUPRESSoES

13.1. A quantidade inicialmenie contratâda poderá ser acrêscida ê/ou suprimida dentro dos limites previstos no § '1", do art.

65, da Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos têrmos do § 2', ll, do mesmo artjgo.

cLÁusuLA DÉcrruA euARTA. DA MANUTENçÃo Do EeutltBRto EcoNôMtco.FtNANcEtRo Dos

í4.1. Durante a vigência do Contrêto, os preços registrados serão fixos e ineajustáveis, exceto

dêvidãmente comprovâdas, da ocoÍrência de situação prevista na alínea "d" do

de redução dos preços praticados no mercado.

14.2. Mesmo comprovadâ a oconência de situação do art. 65, n' 8.666/93, a

Administraçâo, se julgaÍ conveniente, poderá optar por
{outro

licltatório;

End. : Rua Antônio Bezerra Falcão, 5 1

Fone: (91 )

í67.200-000- Marituba//PA
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í4.3. O pedido que vise à manutenção do equilibrio econômico-financeiro dos contratos Íirmâdos no âmbito da Secretaria

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba-SEMADS, sêrá apurado em processo apartado, devendo

ser obseÍvado o quê determina a alinea 'd" do inciso ll, do art. 65, da Lêi n' 8.666/93.

cLÁusuLA DÉcrMA eu|NTA - Do FoRo, puBLtcAçÃo E FoRMALTDADES

í5.í. Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condi@s avençadas em face da superveniência de normas federais

e municipais disciplinados a matéria.

15.2. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumpÍimento dê quaisquer das cláusulas do aiuste poderá ser

entendida como aceitaçâo, novaçáo ou precedente.

í5.3. Este CONTMTO será publicado no mural da PÍefeituÍa, na imprensa e no Portal do Jurisdicionados do Tribunal de

Contas do Municipio.

15.4. Fica eleito o Foro da comarca de l/arituba, mmo o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso

nâo sejam dirimidas amigavelmente.

15.5. Para firmêza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado,

(tÍês) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conÍorme, é assinado

testemunhas abaixo.

é lavrado o pÍesente termo, em 03

pelas pârtes contratantes e pelas

de abril de 2020.
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