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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

coN;RÁTO No.008/2020
fRocEs ;o LtctrATóRto No oo{2020
DtSPENS r N" 0022020
ART. 24, tNC. V, LEt No. 8.666/93
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coNTMTAçÃo DE .- EMPRESA PARA O
FoRNEctMENTo DE RECARGA DE cÁs DE coztNHA
13KG GLP COÍUPOSTOS DE PROPANO E BUTANO
coM CARGA oe cÁs 13KG GLp cotposros DE
pRopANo E BUTANo PARA o pERÍoDo DE i2
(DOZE) MESES, QUE CELEBRAMA PREFEITURA DO
MuNrcÍpro Do pAULrsrA, E, A EMPRESA pHc DE
ARAÚJo DEPÓSITo oe CÁS E ÁGUA EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:

4e

1 )V
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MUNICIPIO DO PAULISTA, pessoa juÍldrca de drrerto público interno, com sede na Praça Agamenon
Magalhâes, sino, Centro, Paulista/PE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.408 839/0001-'17, por meio da
Secretaria de Educação, com sede à Rua Floriano Peixoto, S/N, Centro, Pauhsta/PE, neste ato
representado, nos termos do Decreto Municipal no 2012017 , por seu Secretário, nomeado através da Portana

^" 
01212017 , Sr José CaÍlos Ribeiro BaÍbosa JúnioÍ, brasileiro, casado, pós-graduado em Gestâo Públice,

portador da Cédula de ldentrdade n" 4.978.268 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n' 000.468.354-40, e
residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, doravante denomlnado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: pxC Oe lnaÚJO DEPÓSITO DE GÁS E ÁcUA ElRELl, pessoa lurÍdica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob no inscrita no CNPJ/MF sob n" 28.759 17210001ô2. com sede na Rua C-1, 65,
Janga, Paulista/PE, CEP: 53439-560, neste ato representada por seu administrador, SÍ. Paulo Hênrique
CoÍreia de Araújo, brasileiro, solteiro, empresário, portador da CNH n" 02771651320 DETRAN/PE, e inscrito
no CPF/MF sob no 890 388.004-87, residente e domiciliado na Rua Afogados de Ingazeira, 598, Janga.
Paulista/PE, CEP 53439-290, doravante denominado CONTRATADA, têm entre si justo e avenç€do o
pÍesente instrurÍ.ento contratual, de acordo com o Proceaao no 004/2020, Dispensa no 00212020, mediarrie
as seguintes c'ausulas e condiçóes que mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir,
por si e seus sucessores, com observância das disposiçóes contidas na Lei no 8.666, de 2'l de junho de 1 993,

sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, aplicando-se os Preceitos de Direito Público
e, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as Disposiçôes de Direito Privado

cúUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAçÃO

1 ,1. Fundamenta-se o presente Instrumento na licitaÉo rca|zaCa sob a modalidade de DisPensa no

OOZIaO2O, com base no inc. V, aí,24 da Lei no. 8666/1993, elaborada pela Comissâo Permanente de

Licitação de Materiais e Serviços, instituída poÍ meio da Portaria no 067/20'19, datada de 02/01/2019' Portaria
no. 193/20í9, datada de ',/3rcA2oíg e, PoÉeria no. 449/2019, datada de 2310412019, regida pela Lei

8.666/1993 e suas alteÍaçóes posteriores, cujo Processo no. 0O412020 com todos seus anexos e,

principalmente, a proposta da CONTRATADA, juntamente com o Ofício no. 535/2020 da Sscretaria de
Educaçeo, que solicita sua lavratura, integram o presente, independente de transcrição

cúUsUI-A TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. Constitur obieto deste contrato a CONTRÂTAçÃO OE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO OE

REcARGA DE GÁS DE COZTNHA 13KG GLF COMPOSTOS DE PROPANO E BUTANO COil CARGA DE

GÁS i3KG GLp COMPOSTOS DE PROPANO E BUTANO PARÂ O PERÍODO OE 12 (DOZE) MESES, de

acordo com as especiflcaçóes e nas respectivas quantidades em conÍormidade com o Termo de

oc Processo no. 00d,I202O

cúUSULA oUARTA - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA

4.1. As despesas para o pagamento da presente contrataÉo serão decorrentes das seguintes

Praça Agamenon Magalhães, s/n Centro - Paulista/PE CEP 53.401-44
Fone 3433-3636 E-mail: paulista@paulista. oe.oov. br CNPJ: 10.408.839/000
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Empenho n' 20200flXXD729
Aüvidade: 4009 - Alimentação nas Escolas
Elemento: 3390.30 - Material de Consumo

Fonte: 1001000 - Recursos Odinários
Valor Esümatrvo do Empenho: R$ 173.625,00 (cento e setenta e três mil seiscentos e vinte e cinco reeis)

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ 173.625,00 (cento ô setenta e três mil seiacôntos e vinte e

cinco reais), conforme pÍoposta da CONTRATAOA e tabela abaixo:

ITEM DEScRTçÂo QTD.
I
TOTAL

01

Gás de cozinha (recarga + boüjão) - composição

básica propano e butano, altamente lôxico e
inflamâvel, tipo a granel residencial, acondicionado

em botijão pesando 13K9, e suas condrFes
deverão estar de acordo com a Resolução ANP

018/2004, regulamento técnico ANP 00212004 e

demais normas ANP e ABNT pertinentes), com

oarantia de 06 (seis) mes€s.

200 205,50 41.100,00

02

Gás de colnha GLP (recarga) - composigão

básica oropano e butano, altamente tóxico e

in1ïamável, tipo a granel residencial, acondictonado

em botijão pesando 13K9, e suas condiÉes
deverão estar de acordo com a Resolução ANP

018/2004, regulemento técnico ANP 00212004 e

demais normas ANP e ABNT pertinentes)

1 900 ov,/c
132 525,00

TOTAL:

CúUSULA SEXTA - OO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA

6.í A entrega do objeto deverá seÍ realizada 02 (duas) vezes por semana, no horário das 08:00h ás 1 1:00h e

das 13:O0h às 16:0Óh, nos locais indicados na ordem de serviço, conforme relaÉo das Unidades Escolares

constantes do anexo I do Termo de Referência do Proceaso no' 0042020.

6.2. A CONTRATADA só poderá realizar as entregas mediante apresentação do VALE GÁS pelas Gestão

das Unidades Escolares.

GúUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.í. A CONTRATANTE providenciará empenho para cobriÍ as despesas COm o Objeto deste contrato;

7.2. O pagamento será efetuado de acordo com a quantidade solicitada e efetivamente entregue, confoÍme o

valor fixaão na proposta pela CONTRATADA, após a apresentaçáo da Nota Fisc€l/Fatura, devidamente

atestado o recebimento por setoÍ técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste contrato

2.3 A CONTRATANTE reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo

com as especificaçóes constantes no Termo de ReÍerência do Procêsso no. 0(X/2020

CúUSUI.A OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

8.1 Este contrato terá a sua vlgênc ) meses, contados a partlr da assinatura dO

Instrumento contratual, ou seja, dã 22 de ianeiro de 2021, podendo ser.prorrogado,

na hipótese do Art, 37, Inciáo N, da de junho de 1993, mediante a celebraÉo de

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURíDICOS

Praça Agamenon Magalhâes, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 40'1-441

fone: 3+gg-gO3O E-mail; oaulista@oaulista De oov br CNPJ: 10 408 839/0001-

termo aditivo

@
Sêcrêtaria de Educâção

173.625,00
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cúusuta lrou - oA FrscALrzAçÃo

9.í. A fiscalizaÉo do objeto será exercida pela CONTRATANTE, por meio de unidade competente na forma
que lhe convier;

9.2. À CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizaÉo;

9.3. A supervisâo por parte da CONTRATANTE, sob qualquerforma, nâo isenta ou diminuia responsabilidade
da CONTRATADA, na perfeita execuÉo de suas taÍefas

cúusuua oÉcrml - DAs oBRTGAçôes oa coHruraol
10.1. Constituem obrigaçÕes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lel no 8.666/93,
as seguintes'

10.1.1. Obedecer às especificâçóes constantes neste contrato,

10.1.2. ResponsabilizaÍ-se pela entrega do objeto, ressaltando que todas as despesas de transporte e
outras necessárias ao cumprimento de suas obrigaçóes serão de responsebilidade da CONTRATADA;

10,1.3. Realizar a entrega dentro do prazo estipulado na cláusula sexta deste contrato;

10.1,4. O retardamento nâo justificado na entrega do objeto considerar-se-á como infraÉo contratual;

10,í.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretiamente à Administração ou a terceiros,
deconentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, náo excluindo ou reduzindo essa
responsabihdade a fiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTEi

10.1.6. ManteÍ com a CONTRATANTE relaÉo sempre formal, por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão seÍ de imediato, confirmados por escrito;

10.1.7. Arcâr com todos os ônus e encargos decorrentes da execuçáo do obreto deste contrato,
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciários e fiscets, tais como impostos ou taxas, custos de deslocemento necessários ao
tornecimento dos bens obJeto deste contrato;

10,í,8. Manter durante toda a execuçáo deste contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes
assumidas, todas as condiçÕes de habilitaÉo e qualificaçáo exrgidas no Processo no. 0(W2020,
consoante o que preceitua o inciso Xlll do ertigo 55 da Lei no.8.666/93, atualizada.

cúusula oÉcrua pntuetm - DAs oBRtcAçôEs DA GoNTRATANTE

11.'1. Constituem obngaçô€s da CONTRATANTE:

1í,1.í. Exercer a fiscalização da execução do objeto contratado,

1í.1.2, Tomar todas as providências necessárias ao flel cumprimenlo das cláusulas contratuais;

íí.1.3, Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida na cláusula sétima deste contrato;

11.í.4, Facilitjar por todos os meios ao cumprimento da execuÉo pela CONTRATADA, dandclhe
ecesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da CONTRATADA,
cumprindo com as obrigaçÕes pré-estabelecidas,

11.í.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irÍegularidade encontrada;

11.í.6. Analisar a notia fiscâl para verificar se a mesma lhe é destinada e se as especificaçóes são as

mesmas descritas no termo de referência do Processo no. 00C2020;

@
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11.1.7. Comunicar por escrito à CONTMTADA o náo recebimento do objeto, apontando as razÕes de
sua nâo adequaçáo aos termos contratuais,

í1.Í.8. À CONTRATANTE, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscelizaçâo sobre o cumprimento das
especificaçÕes e condiçóes deste contrato;

í1.1.9. O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior veriflcaçáo da sua
conÍormrdade com as especificaçóes e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua
conformidade com o objeto contratado;

CúUSULA DÉcII$A SEGUNDA - DAs coNDIçÓEs DE HABILITAçÃo

12,í, A CONTRÂTADA fica obrigada a manter, durante toda a execuçáo deste contrato, todas as condições
de habilitaÉo e qualificaÉo exigidas no Proceaso no.00rV2020, em compatibilidade com as obÍigaçÕes por
ele assumidas.

cúusuLA DÉcrMA TERGETRA - Do vrsro DA AssEssoRrA JUR|DTGA

13.1. Este oresente contrato terá o visto da Assessoria Jurídice da CONTRATANTE. de acordo com o
estabelecido no parágraÍo único do art.38 da Lei n o 8,666/93

cúusuLA pÉcrmA QUARTA - Do supoRTE LEGAL

14,'l.Para execução do presente contrato bem como para a regulaÉo dos casos omissos, aplicer-se-á a Lel
no 8.666 de 21106/93, e Lei no 8.883 de 08/06/94, a Lêi no 9.ô48 de 27105198 e a legislação especÍfica
pertinente à matéria

cúusuua oÉqua ourrra - DA REsctsÃo

15.1. O descumpnmento de qualquer cláusula ou de simples condiçáo deste contrato, assim como a execuçâo
do seu obJeto em desacordo com o estabelecido em suas cláusulas e condiçôes, dará direito à
CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificaçâo expressa, sem que caiba à CONTRATAOA quelqueÍ
direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornecimentos Íealizados, desde que estelam
de acordo com as prescriçóes ora pactuadas

15.2. Este contrato poderá seÍ rescindido

| - por ato UNTLATERAL da CoNTRATANTE. nos casos dos incisos I a xll e xvll do.rt. 78 da Lei
Federal n." 8.666193, atualizada:

ll - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniència para a AdminrstraÉo;

lll - JUDICIALMENTE, nos termos da legislaçáo.

15.3, A rescisâo de que trata o item 15 2 inctso I desta cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem
preluÍzo das sançóes previsüas neste contrato e na Lei Fedgral no 8.666193, atualizada:

a) RetenÉo dos créditos decorrentes deste contrato até o limite dos prelulzos causados à

CONTRATANTEi
b) AssunÉo imediatra do objeto deste contrato pela CONTRATANTE, no estado e local em que se

encontrar;
c) ExecuÉo da garantia contratual, se houver, pc) ExecuÉo da garantia contratual, se houver, p

das multias e indenizações a ela devidos

CúUSULA DÉCtMA SEXTA - PENALIDADES

í6.1, Ouem convocado dentro do grazo de valdade de sua proposte, nâo celebrar o contrato, deixar de
ensejar oentregar ou apresentar documento exigido paÍa o certame, ou apresentar documentaÉo felsa,

retardãmento da execuÉo de seu objeto, não mantiver a proposta, felhar ou fraudar na execuÉo c

comoortar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e
Administração Municipal;

Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53 401'441 ì

Fone: 3433-3636 E-mail oaulista(apaulista. oe.oov br CNPJ; 10 408 839/0001-1

@
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16,2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

a) pelo atraso na entrega do objeto, em relaçáo ao prazo estipulado, de 'l% (um por cento) do valor
total contratado, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);
bl pela recusa na entrega, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de
10% (dez por cento) do valor total contratado,
cl pela demora em corrigir falha no produto, a contar do segundo dia da data notificaÉo da reJeiÉo:
0,3% (zero virgula três por cento) do valor total da nota fìscal, poÍ dia deconido;
d) pela recusa a corrigir as falhas no produto, entendendo-se como recusa e felha ou defeito do produto
nos 5 (cinco) dìas que se seguirem à date da rejeiçáo: 1o%(dez po. conto) do valor totial da notia fìscal;
e) pelo não cumprimento de qualquer condiÉo Íìxada na Lei Federal no 8.666/93, ou no instrumento
convocetório e nâo abrangida nos incisos anteriores. 2o/o (dois poÍ cento) do valor total contratado.

16.3, As inÍraçôes serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07(sete) dias corridos a contar da
aplicaçáo da penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infraÉo, cabendo a apliceÉo em dobro das
multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual;

16.4. Nenhuma penalidade será apliceda sem o devido processo administrativo, que preveja defesa pÍévia
do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo;

16.5. O recolhimento de(s) multa(s) não eximirá a CONTRATAOA da responsabilidade por perdas e danos
decorrentes das infraçóes cometidas.

cúusul-A pÉcrmA sÉTrrA - DAs DrsposrçÕEs FrNArs

17.1. Aplicar-se-á a Lei Federal no 8666/93, com suas posteriores modiÍicaÉes, nos casos omissos do
presente contrato.

17.2. Ë competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do pÍesente contrato, o Foro da Comarce do
Paulista/PE, com expressa Íenúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre siajustado e contratado, foi lavrado o presente contrato
em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à CONTRATADA, o qual depois de lido

Paufista, 22 de janeiÌo de 2020

2.cPFtìtFi 1O7 5it4 B5q ?-O
/alu"
448-qo7-88u

e achado conforme. vai

rl9ll rvrcgcrlláss, srll, wErrtr|./ -
E-ma i | : pe.Ull-s!ê@pe-UlE!ê.pC3.9v br C N PJ : 1 0.408 839/000 1 - 1 7
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Praça Agamenon Magalhães, s/n, Centro - Paulista/PE CEP 53.401441

SEcRETARTA DE AssuNTos JURíotcos

EXTR T0 00 cor{TR T0 00812020

Nc CONTRATO: 00E2020
PRocEsso LrctrATóRto N': oo4/2020
I{ODALIOADE: Dispensa n" 0022020
PORTARfA DA CPL: Portaria no 067/2019, datada de 0210112019, Portaria no 193/2019, datada óe 1310212019 e, PoÍlaria no

44912019, detade de 2310/,12019

FUNDAUENTAçÃO LEGAL: inc. V aÍt. 24 da Ler n". 8666/1993
CONTRATADA: PHC DE ARAÚJO DEPÓSITO DE GÁS E ÁGUA EIRELI

CNPJ,IIF: 28.759. 1 720001-62
OBJEÍO: CONTRÁTAÇÃO DE EMPRESA PAM O FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÂS DE COZINHA 13KG GLP

coMPoSToS DE PROPANO E BUTANo coM CARGA DE GAS 13KG GLP COMPOSTOS DE PROPANO E BUTANO PARA O

PERIODO DE 12 (DOZE) MESES
VALOR TOTAL: R$ í73.625,00 (cento o setenta s tr& mil reiscentos o vinte o cinco reeis)
EMPENHO: 202G000000729

ATIVI0ADE(S): 4009 (Alimentação nas Escolas) / ELE ENTO: 3390 30 (Material de Consumo) / FONTE: '1001000 - Reflrsos

Odinános

PRÂZO(S): Vigência 12 (doze) meses, contedos da assinatura do insEumento contratual, de 22 de janeiro de 2020 e 21 de

ianeiro dê 2021

ASSI ÌiAT URA: 22! 01 | 2020

JoEé CeÍlos Ribsiro Berbosa Júnior, SecÍetário Municipal de Educação, através do presente instrumento, designa o S€Ívidor

infra-assinado, como responsáyel pelo Acompanhamento e FiscalizaÉo do presente Conbato, na foÍma dos M. 67 e 73 da Lei

n" 8.666/1993, devendo informar à Administraçáo sobre eventuais vícios e inegularidades, propor soluÉes e sanFes que

entendeÍ cabivel para a regularizaÉo das Íaltas e deÍeitos observados, conÍorme dispostos no contrato refeÍido.

O seryidor declaÍa neste ato estar ciente de sua indicaÉo, bem como de suas funçoes, de acordo com a Lei no 8.666/1993 ou aos

termos e cláusulas do conFeto supraotado, sujeitandGse às sanFes previstas na reÍerida Leie nos regulamentos prôprios, sem

prelulzo das responsabilidades administraüvas, civil e criminal por culpa ou dolo tenha dado causa.

D.O.Íú.E.PE: D.O.U: I /-.0.0.E.PE (CEPE): I I

rone: ú33-ã636 E-marl: pg!Isla@.pe-Ulj.9lg.p-e-€.9v.bl CNPJ: 10.408 839/0001'17

ServidorlFiscal: IlatÍlcul.:

PUBLICACÃO NO DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura da Cidade do Paullsta - CNPJ: 10.408.839/000í-17
Secretaria de Finanças

- 
Deoartamento de Contabilidade

Nota de Empenho No 729

Data 22t0112020 Anexo 0 Valor: 173.625,00

Orgâo: 1 9 SECRETARIA DE EDUCAçÃO
unid.orç. 19.102 FUNDO MUNTCTPAL DE EDUCAçÃO DO PAULTSTA - ADMTNTSTRAçÃO DTRETA

UN|d,GESIOÍA: 19102 FUNDO MUNICIPAL DE E UCACÃO DO PAULISTA -ADMINISTRACÂO DIRETA
Programa: 12 306 2006

No de Ficha: 543
ALIMENTAçÃO ESCOLAR SAUDÁVEL

Modalidade: 1-Estimativo
Proj/Ativ/Op.Esp: 4009 ALIMENTAÇÃo NAS ESCoLAS

Elem Despesa 3390 30 Material de Consumo
SubElem Orç: 0099 SEM APLICAÇÃO
Fonte de Rec: 10010000 Recursos Ordinános

SubElem Emp.: 004 GAS ENGARRAFADO
Fonte de RecuÍso (TCE) s-Recursos Próprios - (Ordináno, não vinculado)

Mod. de Licitaçáo N" Licitação No Contrato Data HomologaÉo
GSem Licitaqão

Aditivo N" Data lnicial Data Final

FAVOTEC: 70324 PHC DE ARAÚJO DEPÓSITO DE GÁS E AGUA EIRELI
CPF/CNPJ:

ldent.:

Endereco:
Baino:

UET.

Cód Banco:

28 759.172t0001â2

RUA C1, 65
CENTRO
53.439-560

Agência:

Insc Mun:

Fone:
- ctc

Insc Estadual:

Crdade: Paulista
Fax

CONTRÁTAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE
RECARGA DE GAS DE COZINHA I3KG GLP COMPOSTOS DE
PROPANO E BU TANO L BOI IJÀO COM RECARCA DE GAS I]KC
GLP COMPOSTOS DE PROPANO E BUTANO. PERIODO DE 12

MESES PARÁ ATENDER AS NECÊSSIDADES DA SECRETARIA DE
EDUCAcÀo DE pAULIsrA. pRocESSo LIctrAToRto N"O(x/2020
DISPT-NSA DE LICIT

SubAçÕes

Saldo Ant OÍç. 297 035,20

w\rw publrcsofl com br - Publ|cson Contebilidad€ - veÍsáo 2020 15 7 0 -(83)3022{800
PreÍeítrra cta CKtad€ do Pãulista CNPJ 10408 839m01'17 Praç3 Agamenon Magalhães. S/N Cep 53401220 Cenlro Paullsla-PE íofle:

Saldo Atual 123 410,20

Histórico


