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PROCESSO ABRimiSTRATIVO N' 10900/2018
DIâPEKSA DE UGKTAÇÃO 01/2018
COÍíTEATO 1C901/2018

GOKTRATO DE PORHECIMSHTO QÜB ENTHE Bi
CELEB3XÂM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS, ESTADO DO MARANHÃO: E A EMPRESA B.
G. EOBRTGIJEa EIHELX.

Pelo presente instrumento particular de contrato de üm.lado o Município de Sâo
João dos Patos, Estado do MamnBâo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita-
no-CNPJ sob o n° 06.089.668/0001-33, situada na Av. Getúlio Vargas, n" 135 - Centro ~
CEP: 65.665-000 - São João dos Patos - MA, atravAs do Fundo Muaicipal de Saúde - PMS,
fundo público, inscrito no CNPJ sob o n'' 10.547.447/0001-39, situado-na Rua Floriano
Peixoto, n° 153 - Centro - CEP: 65.665-000 - São João dos Patos - MA, neste ato
representado pela Secxetáiía Municipal de Saúde a Sr". SAIíNY MARA EVANGE1»ISTA DE'
SOUSA, brasileira, inscrita no CPF sob o n" 024,002.753-19, residente e domiciliada .nesta
Cidade, nomeada através da Portaria n" 145/2017 doravante denominada simplesmente
Contratante. E, de outro lado a empresa B. C, HOBKIGllBS EIRELI, pessoa jurídica de
direito pir/aáo, inscrita no CI4PJ n" ,02.221.319/0001-72, com sede na Av. Dos Franceses,
rri 227Santo Antônio - CEP: 65.036-280 - São Luis/MA, neste ato representada na ferina
do scu,ato constitutivo pela Sr'̂ . BESSILÍ Ci^JVLARA RODI^GUES, portadora do RG sob o n"
043249522011-0 SSP/MA, inscrita, no CPF sob o tf 436.015.693-15, residente e
domiciliada êrn São Luís/MA, domvante denominada simplesmente Contratada, s perante
as testemunhas abaixo nomeadas, tirmam o presente Contrato, que se regará pela Lei n®
8.656/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e
condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEÍÍ^ - O presente instrumento tem como objeto a contratação de empresa
p;:a-a fornecimento de oxigênio medicinal, em conformidade com. o Anexo I e proposta de
preços da iicitante.

CLÁUSULA, SEGUNDA - Ê de exdúéiva responsábilidadé da Contratada os custos
necessários a perfeita execução contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Gonti*atada se compromete, na execução deste Contrato, a
observar todas as leis, bem como a atender o pagamento das despesas decorrentes da
aplicação* das leis trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros e demais encargos
necessários à execução deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Os fornecimentos dos produtos serão executados conforme as
especificações exigidas pela Conh'atante.

CLÁUSULA QUINTA - A Contratada responderá, de maneira absoluta è 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.
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CLÁIJSULA SEXTA - A Contratante indicará um responsável corno seu preposto, para
exercer as ati^ddades de fiscalização dos serviços ora contratados.

CLÁUSULA SÉrriMA - A Contratada se obriga a atesider, imediatamente, todas as
solicitações da fiscalização da Contratante, relativaniente aos serviços contratados.

CLÁUSULA OITAVA - A. Contratada .meterá permanentemente, iio acorapanhamento do
fornecimento dos produtos, um profissional qualificado, obrigando-se a substitui-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 di^ensada de declinar os motivos
determinantes dessa decisão.

CLÁUSULA NOWA - O prazo de vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) dias,
contados da assinatura do presente termo.

PARÁGRAFO PRIMÉJRO - O presente Contrato só poderá ser obj'eto de prorrogação caso o
mdtívo apresentado esteja devidamente enquadrado no art., 57, da Lei n® 8.666/93, seja
justificado por escrito e condicionado a parecer prévio da Prefeitura Municipal.

PARAGRAFO segundo - A Contratada ficará obrigada, a aceitar, nas mesmas condições
contratuais acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vintee cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - O valor global do presente contrato é de S.OOQ,OG (oito mil reais),
com rccuraó.s oriundos da seguinte dotação crçamentária:

» Unidade Orçamentária: 15 - FUNDO LíTUNECiPAL DE SAÚDE.
* Projeto/Atividade;^ 10-301.0003.2066.0000 —Manutenção e Puncionamento do Fundo

Municipal de Saúde.
•í Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo.

PARÁGRAFO FRIMEIRO - O prazo de pagamento será de até o ultimo dia úül do mês
subseqüente,, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das Certidões
junto aos Tributos Federais e á Dívida Ativa,da União, FGTS-. GNDT e devidamente atestada
pelo setor competente.

CLÂUSUiA. DÉCIMA PRIMEIRA - Pelo inadímplemento das obrigações corítratusis, sujeitar-
se-á a Contratada ao seguinte:

A) Multa de 0,33% [trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do
serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos.

B) Além da multa aludida na letra "A", a Contratante poderá, garantida
amplà-^defesa, aplicar ao Contratado, na hipótese de inesscuçâo total ou parcial da
obrigação, as seguintes sanções:

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

contrato, nos casos que enseiarem sua rescisão determinada pelo Brefeito
Municipsd;
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_ _ Suspensão temporária de participação em Hciíação e impedimen^

de contratar coni Administração Pública, porpraso não sttperior a 02 (dois)
anos*,

B.4) Decl^ação de inidoneldadc para licitar ou contratar com
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
purrição; _

B.5] As sanções previstas nos subitens B.l, B.3 e 8.4, poderão ser
aplicadas juntamente com a prevista no B.2.

ÇLâUSUJjA Décima SÉGUWá - Além das peTiaiiãades jâ ãedinaàas e da obrigação ãe^
fornecimento dos produtos não aprovadas pela fiscalização, a Contratada poderá ser
sitSpensa de licitarperante a Contratante, que também comunicará o-fato aos demais órgãos
da Administração í^Mica.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Por atraso no pagamento das faturas, a Contratante
pagará à Contratada a multa diária de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) sobre o
valor em atrasoj até o limite de 10% (dez por cento}.

cláusula DÊCim QUARTA - Serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada;
I - Quaisquer acidentes que poiventura ocorrám na execução das obras e

serviços;
II - O Uso indevido de patentes e registros;
III - Os fatos que, estando era mora a Contratada, decorrerem de caso

fortuito ou força m^aior c resultem na destruição ou daniílcação dos .produtos, estendendo-se
tal responsabilidade até ao final a vigência contratual.

CI.ÂUSULA DÉCIMA QUINTA - A Contratada se compromete, na execução do presente
Contrato, a observar todas as leia, regulamentos e Código de Posturas do Município,
especialmente as de segurança pública e as Normas Técnicas da ABTN,, bem como atender o
pagamento das despesas decorrentes de impostos e taxas, da eplicação das leis
trabalhistas, de seguros, inclusive contra terceiros.

ClAÚSULA DÉCIMA SEXTA - Durante a execução contratual, cumprirá à •contratada a
execução das seguintes medidas:

j> Efetuar o pagarriento de todos os tributos e obrigações fiscais incidentes ou que vierem a
incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo pelo contratante" dos
produtos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A Contratante poderá declarar rescindido o presente
Contrato, sem que assista à parte inadimplente direito a qualquer indeni^çâo,
independentemente de aviso, notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, nos
se^intes casos; ^

1 - falência, concordata ou dissolução da Contratada;
<• II - inadimplência de qualquer do suas cláusulas;

III - interrupção dos. trab^hos pela Contratada por mais de 10 (dez) dias
consecutivas, sem motivos Justificados;
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II iV - transferência do Contrato no todo ou em parte, sem prévia autorização
{! da Contratante;
I V. - utilização deste Contrato para caudonar qualquer operação financeira,

! j sem prévia e expressa autorização da Contratante.

'ÇLAUSULA Décima oitava - As partes elegem o Foro de Sâo Joáp dos Patos/MA,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
dú%'idas oriundas da interpretação deste Contrato,

' ^ E, pór estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento
; I ^ em'02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim, juntamente com. a.8 testemunhas que a.
i ; tudo assistiram-
I íi j,'"
I i ' São João dos Patos/MA, 16 .de Janeiro de 2018,.

SANNYMARA EVANGELISTA DE SOUSA
Secretária Municipal de Saúde

Portaria n"* 145/2017
CONTRATANTE

ÍWllqxc^ Adiju!^
BESSIL! GAMARA RODRIGUES

RG: 043249522011-O. SSP/MA
Representante Legal da Emoresa

CONTRATADA

- TESTEMUNHAS:
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