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A Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pela Sra. Márcio José de
Oliveira Lima, Secretário Municipal de Saúde, portadora do CPF ns 791.860.173-49, e de outro lado a firma MVA
EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o ns 34.214.475/0001-00, ekabeíecida àAv. Presidente Médice,
ns 3270, Açudinho, CEP.: 65.665-000, Centro, São João dos Patos - MA, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Mendes Coelho, portador do(a) CPF 037.428.233-10, tem
entre si justo e avençado, e-celebram-0'presente'lnstrumento,'do-quaI são partesiintegrantes.o Edital do Pregão n^
SRP-04/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujèjtando-se.CONTFÍl^TANTE e CONTRATADA às normas
disciplinares da Lei n^..Í0.520/02 eda Lei nS 8.666/93, mediante as cláusulas qüe se seguem: f

'I -i

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO \ t

. o presente Contrato tem como objeto oRegístro dePreçb^-para.o fornecimentò sob démandà|de Gás Liqüefeito de
^.bptijão13 kguvisando atendér as necessidades da

í;'. >•. II' •» (
Petróleo - GLP (gás de cozinha), acondicionado em cllincÍrp.de;Ç,-13^^.bptijã
Secretaria Municipai de Saúde.^--—

i . ^SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ' i
Item Unidade Quantidade ly.-ÚNiT. V. TOTAL

1

Botljão Gás Liqüefeito De Petróleo f GLP, Material Chapa'Ãçò,''Tlpo
Gás Propano-Butano, Capacidade' Botijão 13, ApIJcaçao Fogão'
Residencial, Normas Técnicas Abrit8.46d(ABÃStECIDO)'| .

í--"' "i '•'
UND'-'

-•'íl'" \'\
J 1.

||í '1 í
RS90,17 RS 1.803,40

2

Vasilhame - Botijão Gás. LIquefelto-De-Petróleo—GLP,"^Material-
Chapa Aço, Tipo Gás .Propand-Butarib; Capacidade Botijão'13^
Aplicação Fogão Residencial, NormàsTécnlcas Abnt8.460 (VAZIO) S

X UND^ '̂
i ü tf i

í 1
1 i

ÍrS 196,85
•í ;•}

RS 590,55

!• •' - "TOTAL iyi.. nl \ í i RS 2.393,95

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CÒNTRATO
fí
11 í y».

V •

flf -í

e nóvetita e cinco centavos).1. o valor deste contrato, é de R$ 2.393,95 (Dois mil trezentos e nòventa e três mil e
> • " V ••V'' V. ; ,>|. ,

"N, \ ^ y
2. Os quantitativos indicados, na Planilha de Form"açãò'^'de ipreçds constanterda proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão, SRP-04/2021 são meramente estimativos, não
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

I ' - ' - ^ N
CLÁUSULA TERCEIRA • DOÁMPARO LEGAL

jacafretando à! Administração do

; !•
} J

IWL..2-

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão ns SRP-04/2021, realizado com fundamento na
Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei ns 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ãó pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, apücando-se-lhes, supietivamente, os princípios jda Teoria Gera! dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ns 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

unicef-i

1. O prazo de vigência deste Contrato terá Início em 09 de abril de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e Incluir o último.

CLÁUSULA SE}CTA - DOSENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acessO'dos:empregados çlaTG0NTRATADA'às dependênc as-do CONTRAT^í^NTE para a entrega
dos produto/serviço; -v * . . , ' '

1.2- impedir.que terçeirós forneçam os produto/serviço objeto deste Contráto;'
1.3 - prestar as itiformaçõès-e os esclarecirnehtós que venharn.ã ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA; ' ' ' ' - .. " / " Í| j- :• 'j -[
1.4 - devolver os prodüto/serviçò que não apreseritáremicondições de seremíUsados;
1.5 - solicitar a troca dos:-produto/serviço'.MeVÒtyidos;mediante-comíi

Almoxarifado;
nicáçao a ser. feita pelo Serviço de
ti- '1 -"t

de Almoxarifado, o1.6 - solidar, por [ntérjTlédio de'Autorizáçãb de'Forn"ècirfiêntò'exped àa^^pelo Sen/íço'
fornecimento dos prJ^óciutb/seryiço.^objetojd^^^^ |

1.7 - comunicar a CONTFWTADA, qualquer irregularidade:nòifornecimento^dps,produto/serviço e interromper
imediatamente ofornecirhèntorsélFbno^-cèso;r ^ V/,' líS^í I "

. •• N. f A-/.*:

CLAUSULA SÉTIMA i DOS ENCARGOS DÁ CONTRATADA—h \%\

1. Caberá à CONTRATADÀ:

tais como

f) yales-transportesi-e
, 1 _ í. — '> S J""" ' .... 1. j - - . -

g) outras queporventura.venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.-!-

5-

produto/serviço,

.-•/rv''.

1.2 - manter ps seus empregados-sujeitos às^normas disciplinares do CÒNfRAtAN*rE,-porém sem qualquervínculo empregatícióicpm ó,órgão; . ^ - | || " Í
1.3 - manter,i:ainda,.os.,seús,.empregadosJdéritificàdos por. crachá, quándorem trabalho, devendo substituir

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas discipllnares do
CONTRATANTE; |

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;
ji

1.5 - responder pelos danos causados diretamente àAdministração] do CONTRATANTE ou aterceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
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1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto/serviço;

1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização cie Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; j'

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições 'de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

(i;
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado^do,CONTRATANTE, por escrito,- qualquer|anormaiidade de caráter

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e , •
I i

1.10 - a obrigaçãode mantèr-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as.condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão n^

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, CÓMERGrÁ1SiE:FISCAtS

1. ÀCONTRATADA caberá, atnda^-... • ('X p- •

1.1 - assurhir a responsabilitiade"por todos os encargos prè'/ídenciários^eíí)brigações
t . I - . , L tu- ^ 1 \"^ u-.. -L,- '—' / v ' /-% iU"-' V'' 'legislação social e trabalhista em"vigor,''pbrigando-se a salda^los na época^prppria,-vez que os
manterão nenhum vínculo empregatício'com ò^CONtRATANTE;V A | 'í'

r . lu ' 1
' , I k\ • \ ^ • V , I í

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por-todas as.providênçiás.e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, qüándÕXênTocoTrehcia da espécie, forém.vítimàs os seus em^egados quando do
fornecimento do produto/serviço ou emjconexão"com ele,~a'lndTqlJé^cóntêcido em dependência'do CONTRATANTE;

í - • í, li !? 1•••j1.3 - assumir todos bs encargos^de possível demanda trabalhista, civil ou)penal, rèlacioriadas ao fornecimento
do produto/serviço,?origÍriariamentebu vincüla^da.por prevenção, conexão ou continência; e 'i' , |

. • .\\'c\\ '^ ..-7' "//Jy. ijir; t VI
1.4 - assumjir, ainda, a respohsabiiidade pelos encargós'fiscals è.cdmerciais^res 'Contrato. r j|

2. Ainadimplência da GONTRATÀDA, com teferêhciaXaós en^Tgõ^wtábelecidps naiterh anterior, não transfere a
responsabilidade porjseu pagamehtò àAdministração dò^CONTRATANTE, nem ppSerá^onerarjo oèjeto deste Contrato,

solidariedade,.;ativa ou passiva, pararazão pela qual a CONTRATADA renuncia expréssamente""á qualquer vínculo' de
com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS ÓBRIGÀÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibidaa contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e 1

SRP-;04/2021.

sociais previstos na
òs.sèus empregados não

resultantes ãa adjudicação deste

' I

I •

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO 'i
jj

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição. \

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábii para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la-administrativamente-sempre que for necessáriOi •:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRÀ - DÃ ATESTAÇÂO •f

l \ )
1. A atestação dasffaturas correspondentes ao fornecimento do produto/seryiçq caberá íao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. ^

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DA DESPESA^., •<•'] -

to,.está|áxargo,da dotação orçamentária;1. Adespesa como fornecimento dõprbduto/serviço déque trata òõbjeto,.está
[ • 'V-V/ i

* j L V» . • \ IPODER: 02 PODER EXECUTIVO i r\"^
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAÚDE. /
UNIDADE: SECRETÁRIA DE SAÚDE K" ,
10.301.0003.2017.0000 - MANUTENÇÃO E FÜNCIONAMÈNTO DA SEC DE SAÚDE (
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSÚMO-v. ' \Í l

í 'l
PODER: 02 PODER EXECUTIVO,.O—\sr]
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: SECRETARIA DE SÁÚDÈ^ -r-
10.3O2.OO14.1O15.0b00 - AQUISÍÇÃÓ^DEMÓVEIS-E EQUIPAMENTOS-/íV •
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MÀtERIAl PEFÍMÀNENTEí '

.-iC

i f"-')

xr /f
Ul..

íÍgÁmento-J. iOf"'CLÁUSULA DÉCIMAíTERCEIRÁ - DO PAGAMENTO

i (

•íi^V-í

( f.:

i ü
rii - • . - f 1 .1 ( '1 ^ ^ ji j1. ACONTRATADA jdeverá apresentar nota fiscal pàra^^liquidação e pagamento vda desppa pelo CONTRATANTE,

mediante ordem bancária crèditada .ém conta corrente o"u cheque nominal aoiforhecédor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

rJ

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá éstar acompanhada das,guias de comprovação da
regularidade fiscal para.com.a.Seguridade.SociaL(INSSj,.a.Fazenda.HederaUEstadüal.é MuhicipaI do domicílio ou sede
do CONTRATADO eo FGTS, em originai ou em fotocópia autenticada. I'

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e
aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
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5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente | de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida eacorrespondente ao efetivo pagamento da parcela, ser aseguinte: |

I

EM = lxNxVP

Onde: :•

EM =Encargos moratórios; |i
N= Númerode dias entre a data^prevista para o pagamento e,a do efetivo pagarnento;-r
VP = Valor da parcela a,sér paga.. - . . ' . .

i l

''•k '
y> '
•L ^ «•

I t--í
I i--}

.14-1 ••
m

I= índicede compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
i=(Tx) // • ;

365 A • •

1=(6/100) i / : - ,
365 i • - •

1=0,0001644 j -̂ '
TX = Percentual da taxa anual t^6%>—>v '"VvV

i . Àt..^K:xV' A
6.1 - A compensação-" ' " —'

posteriormente.
o-fínanceira -prevista.-nesta/.çòndiçâo será';lnc|uída-?em fatura

(fV^ _ l"' A-' II r[ í "
,v.. ... II.

a ser apresentada

CLAUSULA DÉCIMA.QUARTA- DA ALTERAÇAG-DO CONTRATO
• !

.j.; ' .
)

1
, ' ,1 Ui j ijis 1 V I <1. Este Contrato poderá ser.alteradoíp.os-çasps;previstos"np:"artr,65'da'Lei;8.666/^3, desde que haja interesse da

Administração do CONTRATANTE, comlà'apresentáção das devidas Justificativas.|j J / '
, I ' " " 44 ;'v y? '

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA-DO'AUMENTO-OU SUPRESSÃO //j - / •/ ín 1

i. . vT-Ò. . . 1í ' ' . (
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE/ro.valor-inicIal atualiza'do destepontrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de-25% (vinte'e"cincdjpor.cént6),-:;cònfòrrné3isposto no,artigo 65,parágrafos'
n28.666/93. j • / „ • |j 4.,, { .j

12 e 22, da Lei

2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas èbndiçõesíicitadas òs ácréscimbs òu supressões quese fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a sércontratado.

i ' • . - . • •
j

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMASEXTA - DAS PENALIDADES

nesta cláusula/ salvo as supressões
* f '

: y

l_í

1. Pela ínexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprímento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções: ''

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, nó caso de inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;
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1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial; I,

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial; ^ . 1^

y •" . ' ' - . . - |í I\ I
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e irnpedimento de contratar com' a Administração do

do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por àté 2(dois) anos.' I| , , j
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Adrhinistração Pública, pelo prazo.dé até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação eda ahipla defesa, enquantp.^fdirrarem:os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida areabilitação perante aprópria ^ítofidaídequê.apíieòu apenalidade, aCONTRATADA que:

2

2

2.3 - compórtar-se de motíò inidôrieq;-
2.4-fizer declaração falsa; [ _
2.5-cometer fraude fiscal; V\'-
2.6 - falhar ou fraudar ha execução do.Contrato;
2.7 -não celebrar ocontratoV^i ~íi
2.8 -deixande entregar docurnentação'exlgida no certamè;"!^*^"^,
2.9-apresentar documentação falsa. . ' ' í ki

.1- ensejar p fetardãméhtada execução do objeto desteContrato;;:;

.2 -não mantiver aproppst^^injustificadamente; j^
:àf

— í... .ji

i v., \
\V

y

de Fornecedores dó CONTRATANTE, e;. no\qúe couber, às demais penalidades
8.666/93.

I c>.iõv;7,.í7:7;íSv :
4. Comprovado impedimento ou reconhécida' fõrçá maiorT^devidamenteVjlistificadò^e acèito pela Administração do
CONTRATANTE, emjrelação.a üm dos eventol:àfrolados.nO'j,tém^2-clesta Cláusula, aíCPNTRÁTÁDA iconta Hacpenalidades mencionadas.'̂ - VV/ - II |
5. Assanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Admi listráção do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontandp-a dos pagamentos á serem efetuados.

t

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

I

^, li

1 . / i; J •' 'f .

3. Além das penalidades citadas>. ar^ONTRATADA ficará sujeita,.ainda,>ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
^ Á M 'l' D A T A A M mi'.a X.. .Ja mm M.M mt m1M M MM ^M M íIm t%# mIm Im! mAreferidas no Capítulo iV da Lei n.s

,r

/

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns
8.666/93. '

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias;
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2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA.--DA-.VINCULAÇÃO-AO EDITAL, ÃiPRGPGSTA DA-|CGNTRATADA E AG TERMO DE
REFERÊNCIA X" -. |j
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>1.1. Este Contrato fica.viricuiado abs termos do Pregão.hs SRP-04/2021, cuja realízaçãpjdecorre da autorização do Sr{a).
Márcio José de Oliveira Lima, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMAjsidNAr DO FORO '
I. ", _ p),

1. As questões decorrentes da execução destè'jhs'tru1nento,'que!não^ppssam ser
processadas e julgadas no fjòroJò-^Município^be Sãa João dos^Pátop.cpm
privilegiado que seja, , / I

r;;h''v '-''v.)'.-'
i " . ^ •\\v \ y' • >V.. , . ^

E, para firmeza e validade do que foifpactuado, lavrourse^o présehte Contrato em 3 (três) vias.de Igual teor e forma
! , - » \. "i, .í''j i ' ~l' "í-, .r , *.,«* , ; /~/-i»iTn A-r AMT-r
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dirlniidas administrativamente, serão
excjusão de qualquer outro por mais

representantes cpara que surtam uni só efeito, às quais,{depois de iidas,-'são assinadas.pélas re
eCONTRATADA. |' jfs í pI . «.} íK (>

as.parte, CONTRATANTE

i.iir"?
SãoJoão dosjPatos

V-MUN

- MA,'Ò9 dê abril de-202'1) -

^ U.. •tlhx

lyiVA EMPREENDIMENTOS LTDA

.CNPj:_34.214.475/00pÍ-P0.
Alexandre Mendes Coelho

Representante Legal
CONTRATADA

1/i;
ÃO.DOS;PAfpS

.o&áiees/õool-sVv
e"Oliveira,Lima fC., •'

^Sêcreta1'io"'Münlci^l:dpSajj^
contratante"
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