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ProcessoLicitatórionº003/2021 

Pregão Eletrônico n° 002/2021/SRP/PMSA 

Ata de Registro de Preço n°002/2021 

Contrato nº156/2021 

 
CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA – PA E A 
EMPRESA POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA. 

 
O Fundo Municipal de Educação de Santana do Araguaia - PA, inscrito no CNPJ Nº 17.546.234/0001-31, 
neste atodenominado CONTRATANTE, com sede à Rua Valdivino de Carvalho nº 133, Bíblia em Santana do 
Araguaia – Pará,representado neste ato pelo Secretário Municipal de Educação o Sr. por Adenilton da Silva, 
Secretário Municipal deEducação, Portaria nº 006/2021 e, de outro lado a empresa POSTO DE SERVIÇOS 
SAWA LTDA, inscrita no CNPJ Nº07.901.093/0002-55, estabelecida à AV. RAUL C. PRATES, CENTRO, Santana 
do Araguaia-PA, CEP 68560-000,doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada 
pelo Sr. SABINO REBEIRO JUNIO, residente na 208 NA ALAMEDA 05, HM 03, LOTE 01, AP 604 NORTE, 
RESIDENCIAL VERSAILLES, Palmas-TO,CEP77.005-286, portador do CPF 388.909.091-53, têm entre si justo e 
avençado, e celebram o presente contrato, conformeestabelecido no Edital do Pregão Eletrônico nº 
002/2021/SRP/PMSA na Ata de Registro de Preços n° 002/2021 emediante as cláusulas e condições que 
reciprocamente estabelecem e vão a seguir mencionadas e a Proposta apresentada pela CONTRATADA, 
constantes do Processo licitatório nº 003/2021, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas 
disciplinares das Leis nº10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreton°3.555/2000, mediante as cláusulas e 
condições que se seguem. 

 
CLÁUSULAPRIMEIRA-DOOBJETO 
1.O presente Contrato tem como objeto aquisição de combustível, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de 
Administração, em conformidade com as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico 
n.º002/2021/SRP/PMSA e seus anexos, partes integrantes deste Contrato. 

PLANILHA DESCRITIVA 

 
 
Nº ITEM ITEM UNIDADE Quant. Valor Unit. Valor Total 

2 

GASOLINA COMUM - Marca.: 

SHELL Combustível, comum, 

conforme Norma CNPQ. 

LITRO 10.000,00 6,19 R$ 61.900,00 

3 
ÓLEO DIESEL S 10 – Marca: 

SHELL 
LITRO 40.000,00 4,64 R$ 185.600,00 

   
  

 

 

CLÁUSULASEGUNDA-DOSPREÇOS 
1.O valor deste Contrato é de R$ 247.500,00 (duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO 
No caso de reajuste de preços dos itens licitados, que o licitante vencedor não tenha condição de fornecer no preço 
estipulado na proposta apresentada na licitação, este poderá apresentar na Comissão Permanente de Licitação, acada 30 
(trinta) dias subseqüentes, comprovantes de reajustes, para que a CONTRATANTE comprove o reajuste e autorize o 
acréscimo do preço dos produtos,na mesma percentagem. 
Considera-se preço para os fins deste Contrato, aqueles praticados pela empresa revendedora em Santana do 
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Araguaia, indicados proposta de preços apresentada no Pregão Eletrônico nº.002/2021/SRP/PMSA. 
CLÁUSULA QUARTA-DO AMPARO LEGAL 
1.A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº.002/2021/SRP/PMSA,realizado 
com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto n° 3.555, de 8 de agosto de 2000, e na Lei 
nº8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA-DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelospreceitos de direito público, aplicando - lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
asdisposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 
55 do mesmo diplomalegal. 
 
CLÁUSULA SEXTA-DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
O prazo de vigência do presente contrato será da data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2021; podendo ser 
prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei n°8.666/93 alterações vigentes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA-DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
Caberá ao CONTRATANTE: 
- permitir o acesso de funcionários da CONTRATADA nas dependências do CONTRATANTE, para a entrega das 
notas fiscais/faturas; 
- prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA; 
- impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato; 
- efetuar, periodicamente, pesquisa para obter tabela indicativa da média de percentual de reajuste de 
preços autorizada pelo Governo Federal; 
- permitirà CONTRATADA o acesso à tabela de que trata o sub item anterior; 
- efetuar o pagamento mensal devido pelo efetivo fornecimento dos produtos, desde que cumpridas todas as 
exigências do contrato; 
- comunicar,oficialmente, à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave; 
- solicitar, sempre que julgar conveniente, a substituição de produtos que porventura tenha sido recusado 
pela FISCALIZAÇÃO; 
- denunciara empresa revendedora dos produtos quando da suspeita de comercialização de produtos que 
esteja de acordo com as normas de comercialização. 
 
CLÁUSULAOITAVA-DOSENCARGOSDACONTRATADA 
 
Caberá à CONTRATADA o cumprimento das seguintes obrigações: 
- efetuar o fornecimento dentro das especificações e/ ou condições constantes do orçamento, devidamente 
aprovado pela Prefeitura MunicipaldeSantanadoAraguaia-PA. 
- executar diretamente este contrato, sem transferência de responsabilidades ou subcontratações não 
autorizadas pelo CONTRATANTE; 
- ser responsável pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo,quando do fornecimento dos produtos em apreço, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
- ser responsável por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade do CONTRATANTE, ou 
bens de terceiros,quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 
Fornecimento dos produtos objeto deste contrato; 
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- prestartodososesclarecimentosqueforemsolicitadospeloCONTRATANTE,obrigando-
seaatender,deimediato,todasasreclamaçõesarespeitodaqualidadedoproduto; 
- comunicarporescrito,aoChefedoDepartamentodecomprasdoCONTRATANTE,qualqueranormalidade 
decaráterurgenteeprestarosesclarecimentosquejulgarnecessário; 
- observarasnormaslegaisdesegurançaaqueestásujeitaaatividadededistribuiçãodosprodutos; 
-
 manter,durantetodaaexecuçãodocontrato,emcompatibilidadecomasobrigaçõesassumidas,todasascondições
dehabilitaçãoequalificaçãoexigidas nestecontrato. 
 
CLÁUSULANONA-DASOBRIGAÇÕESSOCIAIS,COMERCIAISEFISCAIS. 
 
ÀCONTRATADAcaberá,ainda: 
- assumiraresponsabilidadepelosencargosfiscaisecomerciaisresultantesdestecontrato. 
A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, nãotransfere a 
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto destecontrato, 
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 
oupassiva,comoCONTRATANTE. 
 
CLÁUSULADÉCIMA-DASOBRIGAÇÕESGERAIS 
Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
- é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE 
durante a vigência deste contrato; 
- é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver 
prévia  autorização da Administração do CONTRATANTE; 
- é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução da totalidade do objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
Durante a vigência deste contrato, a execução do serviço será acompanhado e fiscalizado pelo Fiscal de 
Contratodesignado pela Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PA, ou por servidor devidamente autorizado 
para tal,representando o CONTRATANTE. 
O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas como fornecimento dos bens e 
produtos mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
Asdecisõese providênciasque ultrapassarem a competênciado representante deverão ser solicitadasao Chefedo 
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PA, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
A CONTRATADA poderá manter preposto, aceito pela Prefeitura Municipal de Santanado Araguaia-Pá, durante o período 
de vigência do contrato, para representá-la sempre que for necessário. 
Além do acompanhamento e da fiscalização do fornecimento dos bens e produtos, o Chefe do Departamento deCompras 
da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PA, poderá, ainda, sustar qualquer fornecimento que 
estejasendoexecutadoemdesacordocomoespecificado,semprequeessamedidase tornarnecessária. 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens e produtos 
eatividades correlatas, a Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia – PA, reserva-se o direito de, sem que de 
qualquerformarestrinjaaplenitudedessasresponsabilidades,exerceramaisamplaecompletafiscalizaçãosobreoforneci
mento,diretamenteouporprepostosdesignados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA ATESTAÇÃO 
A atestação das notasfiscais/faturas que comprovam o fornecimentodosbenscaberáaoChefedoDepartamento 
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De Compras da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PA ou servidor designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DESPESA 
 
12.361.0401.2-123 – Manutenção do Fundeb 40% Ensino Fundamental 

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-DO PAGAMENTO 
A CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura para liquidação e pagamento das despesas, 
efetivamenteexecutadas, pelo CONTRATANTE, em Santana do Araguaia - Pará, mediante pagamento via depósito 
bancário, 
noprazodeaté30(trinta)diascorridos,contadosdaentregadosdocumentosnoSetorFinanceirodaPrefeituraMunicipaldeSanta
nadoAraguaia-PA. 
– O preço a ser considerado para o efeito de pagamento, para cada tipo de bem, será o constante da 
propostaApresentadanoPregãoEletrôniconº.002/2021/SRP/PMSA. 
O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, o fornecimento dos 
bensnãoestiverdeacordocomaespecificaçãoapresentadaeaceita. 
OCONTRATANTEpoderádeduzirdomontanteapagarosvalorescorrespondentesamultasouindenizaçõesdevidaspela
CONTRATADA,nostermosdestecontrato. 
Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigaçãofinanceiraouprevidenciária,semqueissogeredireitoàalteraçãodepreçosoucompensaçãofinanceiraporatras
odepagamento. 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de algumaforma 
para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira devido pelo CONTRATANTE, entre a 
dataacimareferidaeacorrespondenteaoefetivoadimplementodaparcela,teráaaplicaçãodaseguintefórmula: 
 
EM=IxNxVP 
 
Onde: 
 
EM=Encargosmoratórios; 
N=Númerodediasentreadataprevistaparaopagamentoeadoefetivopagamento;VP=Valordaparcelaaserpaga; 
I =Índicedecompensaçãofinanceira=0,00016438,assimapurado: 
I=(TX) I=(6/100) I=0,00016438365  365 
TX=Percentualdataxaanual=6%. 
 
- A compensação financeira prevista nesta Condição será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao daocorrência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
1.Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse 
daAdministraçãodoCONTRATANTE,comaapresentaçãodasdevidasjustificativasadequadasaestecontrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato poderá 
seraumentadoousuprimidoatoolimitede25%(vinteecincoporcento),conformedispostonoartigo65,parágrafos1ºe2º,daLein
º8.666/93. 
- A CONTRATADAficaobrigadaaaceitar,nasmesmascondições. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DAS PENALIDADES 
A CONTRATADA está sujeita à multa de 0,3%(zerovírgula três por cento) sobre o valor total deste contratopor 
diaepordescumprimentodeobrigaçõesfixadasnoEdital.AmultatemdeserrecolhidapelaCONTRATADAnoprazomáxim
ode15(quinze)dias,contadosdacomunicação. 
Pelainexecuçãototalouparcialdoobjetodestecontrato,aAdministraçãodoCONTRATANTEouAdministraçãoPúblicapoderágar
antidaapréviadefesa,aplicarà CONTRATADAasseguintessanções: 
- advertência; 
-
 multade10%(dezporcento)sobreovalortotaldocontrato,nocasodeinexecuçãototaldoobjetocontratado,recolhidano
prazode15(quinze)dias,contadodacomunicaçãooficial; 
- suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
AdministraçãodoCONTRATANTE,peloprazodeaté05(cinco)anos. 
FicaráimpedidadelicitaredecontratarcomaAdministraçãoPública,peloprazodeaté05(cinco)anos,garantidoo direito prévio 
da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
quesejapromovidaareabilitaçãoperanteaprópriaautoridadequeaplicouapenalidade,aCONTRATADAque: 
- ensejaroretardamentodaexecuçãodoobjetodestecontrato; 
- nãomantiveraproposta,injustificadamente; 
- comportar-sedemodoinidôneo; 
- fizerdeclaraçãofalsa; 
- cometerfraudefiscal; 
- falharoufraudarnaexecuçãodestecontrato; 
–deixardeassinarocontrato. 
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
noCadastrodeFornecedoresdoCONTRATANTEe,noquecouberàsdemaispenalidadesreferidasnoCapítuloIVdaLein.º8.666/
93. 
Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração 
doCONTRATANTE,aCONTRATADAficaráisentadaspenalidadesmencionadasnositens1a3destaCláusula. 
As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderá 
seraplicadoàCONTRATADAjuntamentecomademulta,descontando-adospagamentosaseremefetuados. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DA RESCISÃO 
A inexecução totalou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conformedisposto nosartigos77a 80 da Leinº8.666/93. 
Arescisãodestecontratopoderáser: 
- determinadaporatounilateraleescritadaAdministraçãodoCONTRATANTE,noscasosenumerados nos incisos 
I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com 
aantecedênciamínimade30(trinta)dias; 
- amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
hajaconveniênciaparaaAdministraçãodoCONTRATANTE; 
- judicial,nostermosdalegislaçãovigentesobreamatéria. 
A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridadecompetente. 
- Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DECIMA NONA- DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
1.Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº. 002/2021/SRP/PMSA, cuja realização decorre 
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daautorização da Autoridade superior da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia-PA, constante do processo 
nº.003/2021,eaPropostadaCONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA-DO FORO 
1.As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente,serãoprocessadasejulgadasnoForodaCidadedeSantanadoAraguaia-
Pará,comexclusãodequalqueroutropormaisprivilegiadoqueseja,salvonoscasosprevistosnoart.102,incisoI,alínea"d",daCo
nstituiçãoFederal. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor eforma, 
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das 
partes,CONTRATANTEeCONTRATADA,epelastestemunhasabaixo. 
 
 

Santana do Araguaia – PA, 23/08/2021 
 
 
 

Fundo Municipal de Educação 
CNPJ Nº 17.546.234/0001-31 

CONTRATANTE 
 

 
 

POSTO DE SERVIÇOS SAWA LTDA 
CNPJ Nº 07.901.093/0002-55 

CONTRATADA 
 

Testemunhas 
1________________________ 
2________________________ 
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