
GOVERNO PARTICIPATIVO

ES

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de São João Dos Patos

Getúlio Vargas, n® 135 - Centro - CEP: 65.665-000
www.saojoaodospatos.ma.gov.br

^\0 Ap^

unlcef
EDIÇÃO 20t3-20}6

CONSULTA DE PROPOSTADE PREÇOS PARAFORNECIMENTO DEOXIGÊNIO

MEDICINAL

Processo de Dispensa de Licitação n- 01/2018

A empresa: B. C. RODRIGUES EIRELI, com endereço na Av. dos Franceses, n^ 227,

Bairro: Santo Antônio - CEP: 65.036-280 - São Luis/MA, inscrita no CNPJ sob o n-

02.221.319/0001-72.

Prezados Senhores,

A Prefeitura do Município de São João dos Patos, Estado do Maranhão,

pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ (MF] 06.089.668/0001-33,

com sede administrativa situada na Av. Getúlio Vargas, n^ 135 - Centro, CEP: 65.665-

000 - São João dos Patos/MA, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação -

CPL, neste ato representada por seu Presidente, vem, convidar Vossa Senhoria a

apresentar proposta de preços para fornecimento de oxigênio medicinal, nos

seguintes termos:

1. DO OBJETO DA CONSULTA

Contratação de empresa para fornecimento de oxigênio medicinal

con forme especificações em anexo.

2. DO PRAZO DE VINGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL

O prazo de vigência e execução contratual será de 60 [sessenta] dias,

correspondendo ao período compreendido a partir da data de assinatura do contrato.

3. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

a] Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
b] Contrato Social e/ou Requerimento de Empresário.
c] Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
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Ativa da União.

d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.
e] Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
f) Certidão Negativa de Débitos Estaduais.
g] Certidão Negativa de Dívida Ativa Estadual.

4. DA PROPOSTA

Aguardamos sua proposta no prazo máximo de 10 fdezl dias, devendo ser

endereçada a Comissão Permanente de Licitação- CPL da Prefeitura Municipal de São

João dos Patos/MA e encaminhada ao endereço sede da Poder Executivo Municipal,

com validade de no mínimo 30 dias.

5. DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo I - Especificação do Produto;
Anexo II - Minuta de Contrato.

São João dos Patos/MA, 08 de janeiro de 2018.

Nielton de Freitãs~Qtt»roz
Presidente CPL
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10900/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2018
CONTRATO N® /2018

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO E A
EMPRESA:

Pelo presente instrumento particular de contrato de um ladoi^p Município de São
João dos Patos, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de direito público^ntemo^ inscrita

síúlio Vargas, n?^l'35^Cen1
CEP: 65.665-000 - São João dos Patos - MA, através do^f^und^Municipal^de Saúde"^- FMS,
fundo público, inscrito no CNPJ sob o n° 10.547.44^/00^1-39, situado, na Rua Florianc
Peixoto, n° 153 - Centro - CEP: 65.665-000 -^São^Voão^ dos Patos\~^^MA, neste ato

no CNPJ sob o n° 06.089.668/0001-33, situada na Av. G^úlio Vargas, n°yl35-^ C^entro -

representado pela Secretária Municipal de Saú^e»a\Sr^. SANNY MARA EVANGELISTA DE
SOUSA, brasileira, inscrita no CPF sob o n° 024!002.753-19^rèsidente e domiciliada nesta
Cidade, nomeada através da Portaria n° 145/20i7 doravante^denominada simplesmente
Contratante. E, de outro lado a empresa , "pps^a jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ n® /\ . coi^sede na
neste ato representada na forma do seínatbv^onstitutivo\\ , portador do RG sob
o n" , inscrita n^GPF sob^Os^® M__, residente e domiciliada em

, doravante denominad^^mplesmen^e Contratada, e perante as testemunhas
abaixo nomeadas, firmam o presente Cpntratòbque..^regará pela Lei n° 8.666/93,, e suas
alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se
anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRAf'̂ |'pre^nte inslrumení^tem como objeto acontratação de empresa
para fornecimento 4e^qxigênio in'èdicinal, em conformidade com o Anexo I e proposta de
preços da licitante.

CLAUSULA SE(^]iíNDA - E\dé^exclusiva responsabilidade da Contratada os custos
necessários a perfeita execução con^fi-atual.

CLÁUSUlAsJ[^RCEI'M -%^VContratada se compromete, na execução deste Contrato, a
observaRtod^^-as^leis, bep'̂ como a atender o pagamento das despesas decorrentes da
aplicaçãoSdas leis^rabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos
necessários^às.execução\deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Os fornecimentos dos produtos serão executados conforme as
especificações exigidas pela Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela
perfeita qualidade técnica dos serviços, quanto ao processo de aplicação dos materiais,
inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos serviços que, não aceitos pela
fiscalização da Contratante, devam ser refeitos.
CLAUSULA SEXTA - A Contratante indicará um responsável como seu preposto, para
exercer as atividades de fiscalização dos serviços ora contratados.
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CLÁUSULA SÉTIMA - A Contratada se obriga a atender, imediatamente, todas as
solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente aos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - A Contratada manterá permanentemente, no acompanhamento do
fornecimento dos produtos, um profissional qualificado, obrigando-se a substituí-lo e retirá-
lo, bem como a toda pessoa que, direta e indiretamente com ele se relacione a qualquer
título, mediante solicitação da Contratante, que fica dispensada de declinar os motivos
determinantes dessa decisão.

CLAUSULA NONA - O prazo de vigência do presente contrato é de bU^(sessenta) ^dias,
contados da assinatura do presente termo.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O presente Contrato só podérá^ser objeto de prorrogação caso o
motivo apresentado esteja devidamente enquadrado^o'̂ art;.^57, da Lei nv^.666/93, sejajustificado por escrito econdicionado aparecer^^^t^da Prefei^ra Municig.al,
PARÁGRAFO SEGUNDO -AContratada ficar^^brigada aaceitai^nas mesmas condições
contratuais acréscimos ou supressões qu^se fizerem\necessários,\té''25% (vinte ecinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato. V

CLÁUSULA DÉCIMA - Ovalor glob^ do presente contratoj é de R$
com recursos oriundos da seguinte~dotação orçamentária:.

• Unidade Orçamentária: 16 - FUNDÒNMUNlClPALrDE SAÚDE.
• Projeto/Atividade: ^O.3Ol.'OO03r2O6.è^OOO - Manutenção eFuncionamento do Fundo

Municipal de Saúde.
• Natureza da De^jiesa: 3.3.90 30.00 - Material de Consumo.

- - %PARAGRAFO PRIMEIRO^^ O^ prazo^de^pagamento será de até o ultimo dia útil do més
subseqüente, contac^os a partíKda apr^entação daNota Fiscal, acompanhada das Certidões
junto aos TribuiosNÇederais Dívida^tiva da União, FGTS, CNDT e devidamente atestada
pelo setor competente.\ \ /

. \\\\ yCL:^U,SUjA^D^EClMl^PRIMElRA - Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-
se-á a Gontratadasao^seguiríte:

^AjsJ^lta de 0,33% (trinta etrés centésimo por cento) sobre ovalor global do
serviço, por dia de atraso no inicio da execução dos trabalhos.

^lém da multa aludida na letra "A", a Contratante poderá, garantida
ampla defesa, aplicar ao Contratado, na hipótese de inexecução total ou parcial da
obrigação, as se^intes sanções:

B.l) advertência;
B.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do

contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo Prefeito
Municipal;

B.3) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;
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B.4) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição;

B.5) As sanções previstas nos subitens B.l, B.3 e B.4, poderão ser
aplicadas juntamente com a prevista no B.2.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Além das penalidades já declinadas e da obrigação de
fornecimento dos produtos não aprovadas pela fiscalização, a Contratada poderá ser
suspensa de licitar perante a Contratante, que também comunicará o^fatq^aos demais órgãos
da Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Por atraso no pagar^e^to das faÀira '̂í^GMÍ5á'tante
pagará à Contratada a multa diária de 0,33% {trinta Cypês ^ntésimos^por centO)'̂ obre o
valor em atraso, até o limite de 10% (dez por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -Serão de direta ^exclusiva responsabilidad^cía Contratada:
I - Quaisquer acidentes que porventura ocorram\ma execução das obras e

serviços; ^
II - Ouso indevido de patentes e registros; \ /
III - Os fatos que, estaíído em morada Contratada, decorrerem de caso

fortuito ou força maior e resultem na destruição ou danificação dos produtos, estendendo-se
tal responsabilidade até ao final a vigêncià^cohtratual.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - A ContratadaNs^Cjompromete, na execução do presente
Contrato, a observar todas as leis, re^lamentbs-e^^Código de Posturas do Município,
especialmente as de seguránça pública.e^a^^ormas Técnicas da ABTN, bem como atender o
pagamento das desç,esas d'e^rrentes__d£^impostos e taxas, da aplicação das leis
trabalhistas, de seguros, inclusive,contra terceirSs.

. y"\\ ^CLÁUSULA DÉCIMA SÉJ^A^- Durante^ execução contratual, cumprirá à contratada a
execução das seguiptes medidas:

»Efetuar opagamento^i^ todos^^tributos e obrigações fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pelo contratante dos
prodúíos>

CLÁUSULA^DÉCIW^\^SÉTÍMA - A Contratante poderá declarar rescindido o presente
Contrato, sem que-^^ssista à parte inadimplente direito a qualquer indenização,
independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, nos
seguintes casosiv^

falência, concordata ou dissolução da Contratada;
II - inadimplência de qualquer de suas cláusulas;
III - interrupção dos trabalhos pela Contratada por mais de 10 (dez) dias

consecutivos, sem motivos justificados;
IV - transferência do Contrato no todo ou em parte, sem prévia autorização

da Contratante;
V - utilização deste Contrato para caucionar qualquer operação financeira,

sem prévia e expressa autorização da Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - As partes elegem o Foro de São João dos Patos/MA,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretação deste Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento
em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas que a
tudo assistiram.

SANNY

TESTEMUNHAS

CPF:

CPF:

"VNCyQ/ •-.4' t-- »

MARA EVANGELISTA DE^SOUSA
Secretária Municiçal de Saúde

Portaria n°'̂ 145'y^2017
CONTRATANTE

y/^^^^resentante^Legal da Empresa
CONTIÒVTADA

Local e Data.


