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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúüo Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Fundo Municipal de Saúde

CONTRATO m 0904004/2021
Pregão Presenciai ns 04/2021
Proc. Admin. ns 0401002/2021

unicef^

A Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúiio
Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado peia Sra. Márcio José de
Oliveira Uma, Secretário Municipal de Saúde, portadora do CPF ns 791.B60.173j49, e de outro lado a firma MVA
EMPREENDIMENTOS LTDA, Inscrita no CNPJ (MF) sob o 34.214.475/0001-00, estabelecida à Av. Presidente Médice,
n2 3270, Açudlnho, CEP.: 65.665-000, Centro, São João dos Patos - MA, doravante denominada simpiesmente
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Alexandre Mendes Coelho, portador do(a) CPF 037.428.233-10, tem
entre sl justo e avençado, e.celebram"0'presente'lnstrumento,"do qual são-partes integrantes q Edital do Pregão n®
SRP-04/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas
disciplinares da Lei n940.520/02 eda Lei n2.8.666/93, mediante as cláusulas que se^seguem: '' . I

CLÁUSULA PRIMEIRÀ - DÒ OBJETO
•1.

1. Opresente Contrato tem comó objeto o Registro de-Pféçósjpára qfornectmehto|sob demanda .de Gás Liqüefeito de
Petróleo -GLP (gás de cozinha), acondidonado.erh cilindro.de;R.-13:^.botijão 13'kg>|
Fundo Municipal deíaúde. , ,

visando atender as necessidades do
L.;l n*• i

; A SAMU- n , li 1
Item 1 *—Descrição*— —S/':^ Unidade [Quantidade iV.UNIT. V. TOTAL

1

Botijão Gás LlqWfeito De Petróleo'- GLP, Material Chapa AçqVripo Gás
Propano-Butario, Capacidade Botijão^lB, Aplicação FÒgãò!Residèncial,.
NormasTécnicasAbnt8.460 (ABASTECIDO) ,- - - •—;j '

UND'
i 5'i

• Íí - i fr

1!' 10
Ir ' ' •

M
R$90,17

l \
RS901,70

TOTAL ' •^ . •• i' i'-í RS901,70

! \i\', fS FUNDO MUNICIPAL DÈ SAÚDE !i ^ ri
Item : .-Descriçâo\x ^ Unidade [Quantidade iLV. UNIT. V. TOTAL

1

Botijão Gás Liqüefeito" De Petróleo -6LPj'̂ Material Chapa Aço, Tipo^G'ás_
Propano-Butano, Capacidade-Botijão'-13, Aplicação Fogãò Residencial,
Normas Técnicas Abnt 8.460 (ABASTEctpp) '•.H ...

• 1 i

'

~\ Únd.\
iCl í' !
i! ;

1
1

R$90,17
• "1

1

R$ 7.213,60

2

Vasilhame - Botijão Gás LIquefeito'De-Rètróléo - GLP;.Máterial:Chap"a
Aço, Tipo Gás Pròpano-Butano,^Gapacidade-B'otijãò.-l3,.-Aplicaçãò;
Fogão Residencial, Normas Técnicas Abrií 8.460(VAZIO)'

, — - -r ^

-"Ijnd
! ; .
i L '

• 19 ; R$ 196,85
1 1

R$ 1.771,65

i = TOTAL.\ 1 ! • i R$ 8.985,25
- . líi 1 ' í ' I- i

i HOSPITAL MUNICIPAL j1} í í
Item ! Descrição Unidade i Quantidade V.^UNIT. V. TOTAL

1

Botijão Gás LiqWfeito De Petróleo GLP, Material Chapa Aço, TIpo.Gás
Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial,
Normas Técnicas Abnt 8.460 (ABASTECIDO)

UND j
i

1 y

l ; '-60
/

'r$ 90,17 RS5.410,20

TOTAL R$ 5.410,20

PSF

Item Descrição Unidade Quantidade V. UNIT. V. TOTAL

1

Botijão Gás Liqüefeito DePetróleo - GLP, MaterialChapaAço, TipoGás
Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial,
Normas Técnicas Abnt 8.460 (ABASTECIDO)

UND 30 RS90,17 RS2.705,10

TOTAL R$ 2.705,10
1

TOTAL l!:f : 1 RS 18.002,25
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA |
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CONTRATO N9 0904004/2021
Pregão Presencial 04/2021
Proc. Admin. ns 0401002/2021

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 n® 06.089.668/0001-33, repiresentado 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 ne 34.214.475/0001-00, estabelecida à Av. 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 o presente-lnstrumento,- do qual são partes íntegrantes o Edital do Pregão ns
SRP-04/2021 eaproposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTFL^TÁNTE eCONTRATADA às normas
disciplinares da Lei n2j.-io.520/02 eda Lei n2,8|666/93, mediante as cláusulas que se seguem: ' '

CLÁUSULA PRIMEIRÁ - DOOBJETO

unícef^S?

. Ü. Ide Gás Liqüefeito de1. Opresente Contrato tem como objeto oRegistro de Preçosvpara^o fornecimento sob demanda|
Petróleo -6LP (gás de cozinha), acondicionado em-clIindYo déJPrÍ3^botijão 13 kg,Svlsapdo atender as necessidades do
Fundo Municipal de;Saúde.' " '

///-

1' J i A SAMU^ . ''3>V / l K'-'/ 11
Item i "•^béscrlção' "i—'' - • Unidade Quantidade' V.UNIT. V. TOTAL

1

Botijão Gás Liqüefeito De Petróléo'̂ -GLP, MaterlaJ.Chapa Áç9,^^lpb Gás
Propano-Butarío, Capacidade Botijão'13, Aplicação FogãójRésIdèn^íal,.
Normas Técnicas Abnt 8.46Q (ABASTECIDO) \

A .

I
' UND 1

1

1 :
S 1 •

! '10
• i

RS 90,17 RS901,70

TOTAL •' " i';, i 5 • Cl R$ 901,70

1 = \ÍU í^, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ' .L i í '11 , í
Item 1 r-Descrlção\\ \ - S Unidádel [Quantidade V.UNIT. V. TOTAL

1

Botijão Gás Liqüefeito De Petr^Jeò -GLPjMatVrial Chapa,AÇO; TIpo^^Gás
Propano-Butanò, Capacidadè BVtijâo''-13, Aplicação Fogão Resideííciaí,
Normas Técnicas Abnt 8.460 (ABASTECIDO)

: . /A' 1
ÚND [

1

o
JSO

1

'••R$ 90,17
i
\

RS 7.213,60

2

Vasilhame - Botijão Gás"Liquefeito'De=Petróleo - GLP,.Má^ÍálChapa-
Aço, Tipo Gás Propáno-Butano, \Gapacrdád'e-Bòtijão^l3,-Aplicaçãò,-
Fogão Residencial, Normas Técnicas Àbné8;460.(VÁZlÓ)^V

'--•''UND
J im

IHs- '
; / ?

R$196,85 RS 1.771,65

j \ '^TOTÀLvN í ' 1! • • 1 R$ 8.985,25

! • ' HOSPITAL MUNICIPAL 1 li }
Item \ Descrição unidade Quantidade V.UNIT. V. TOTAL

1

Botijão Gás LiqüefeitoDe Petróleo - GLP, Material Chapa Aço,Tipo Gás
Propano-Butano; Capacidade Botijão 13,-Aplicação Fogão Residencial,
Normas Técnicas Abnt 8.460 (ABASTECIDO)

UND !

:iy

' 60

/

••'rs 90,17 RS5.410,20

TOTAL R$ 5.410,20

PAB !

Item Descrição Unidade' Quantidade V. UNIT. V. TOTAL

1

Botijão Gás Liqüefeito De Petróleo GLP, Material Chapa Aço, Tipo Gás
Propano-Butano, Capacidade Botijão 13, Aplicação Fogão Residencial,
Normas Técnicas Abnt 8.460 (ABASTECIDO)

UND 30 RS90,17 RS 2.705,10

TOTAL 1 R$ 2.705,10
1

. "TOTAL ' • li i:-' • .R$,18.002,25
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Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
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CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO
I

1. O valor deste contrato, é de RS 18.002,25 (dezoito mil e dois reais e vinte e cinco centavos).

i
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-04/2021 são meramente estimativos, não i acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do-Pregão ns --SRP-04/2021,-realizadoicom 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. Aexecução deste Contrato, bem como os casos neIe':pmissos regular-se-aolipelas cláusulas' contratuais e pelos
preceitos de direito "público, aplicando-se-lhes, supletivaméhte;,,os princípios jda Teoria Geraijdos Contratos eas
disposições de direito privado, na forma do artigó"-54>..dâ-Lern2 8'.'666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal. ^ r•-; ||L-^í '' !

CLÁUSULA OÜINTAI DA VIGÉNCIÁF DA EFÍCÁCIA ' . V'/. '{LV/ i íCLÁUSULA quinta;- da VIGÊNCIA EDA.EFICÁCIA

i 'fe', • y..- :,l - ,
1. o prazo de vigência deste Contrato tera inicio.ern 09 de abril de 2021,éxtinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021,

com validade e eficácia legal após à'públicação do séu~extrato>;,tendo início e'vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir ó primeiro e incluir o último:— ^ ; •

CLÁUSULA SEXTA - DOSENCARGOS DÒ CONTRATANTE"

1. Caberá ao CONTRATANTE:

h ?

w • .•

-".'s I.i
I

, í,

I l"

/f.'

1.1 - permitir acesso dos ennpregados.da.ÇCNTRATADA^às dependências dp CONTRATANTE para a
dos produto/serviço; ...'-í--:—.- |jíi . : í

. . J- ^ . c '-ri •-tQ". •/ ' 'ii i1.2- impedir que terceiros forneçam p.s prodütó/séfyiçò objeto.déste Contrato;
1.3 - prestar as informações""é '̂ós/êsclarécirhentõs que'Verihám-a ser splicitados pèlos empregados da

CONTRATADA; | jjjí ^ |
1.4- devolver os produtp/serviço que não apresentarem condições de serem|usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante còrnunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; ; . ' |jjj '| /
1.6 - solicitar, por Intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato; || . J
1.7 - comunicara CONTRATADA,.qualquer-irregularidade-no-forriecimento dos pròduto/serviço e interromper

imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

entrega

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como: |

a) salários; l
b) seguros de acidentes; //}/ //? k

! K
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c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações; |
e) vale-refeição;
f) vales-transportes; e i
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidaspelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatíclo com o órgão; ;

I

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um-deles que seja-considerado-inconveniente-à-boa ordem-e-às-normas disciplinares do
CONTRATANTE; /

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

' iil ' ! i! t

1.5 - responder pelos danos causados diretarnente à Administração
decorrentes de sua culpa ou dolo; durante p fornecimentòi do\produto/serviçc
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamêhto.p^elo ÇONTRAtANTE; ''

1.6 - responder, ainda,'.por^qüàisque? danos caTísados dirétáméhte-a.benrde'propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados pVséus empregadòs durante o^fpfiiecirri^^ojdo produtoyserviço;

1 -/ !p' .S 1'< •' 'Í ' ' i' I
1.7 - efetuar a entrega dofproduto/serviço .objeto, da Autorizado dè Fornecimènto, de acordo com a

necessidade eointeresse do CONTfíÁTANTE, '̂no pfazò de 3^(três) dias úteis apps o.recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo doServIçb^de Almoxarifado;"-: m!' "' u í'

! 1 i 'i-

1.8 - efetuar a troca dós produto/serviço:çonsiderados"senTÍcóndides
(vinte e quatro) horas,contadasdo recébirnento da comunicação expedida peloServiço de Almoxárifado;

ii. i1.9 -comunicar ao Servid^e.Almoxarifadp do CONTRATANTE, por,escrít^ qualquerj ahormalidade de caráter
eprestar os esclarecimentos.qúeJulgar necessário; e -y/"--...///J'urgente e

..

do .CONTRATANTE ou a terceiros,
', nãO' excluindo ou reduzindo essa

f • }' • ,
de consumo,'} no prazo máximo de 24

1.10 -a obrigação de manterTsêydurahte.todà-a exècúção.dò'contratp, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas asjcondições de habilitaçaó^ppüãnficáçãaexigidas n^ n| SRP;Ü4/202L, j
CLÁUSUlAOlTAVAr DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, ÇOMERCiÁlS EííscÃrS " ' ' '

1. ÀCONTRATADA caberá,ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos,os encargos previdenciáriós.e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em. vigor,'pbrjgando-se.a saldá-los na época próprla,.yèz-qüê os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatíclo com o CONTRATANTE; \

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentesde trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

l

I

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
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1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato. |

j

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poclerá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE. '

I

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS !

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

1.1 - exprespmente proibida acontratação de servidbr.pertencente aoj^uadro 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; li ' : li !

i ' Vi-• I i. !

Contrato.

1.3 - vedada a subcontratação dé-pucontratação dê'oqtrá empresa -pa^d^forriecimeritojdo produto/serviço objeto

c _ N".' --'' 'í'í 1
)MPANHAMENTO EDA,FISCALIZAÇAO ' , ! !

: V

CLÁUSULA décima!- DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO
^ ífv' 1 -^fíUI' \ ••'-4 i " 't ' I1. Este contrato será acompanhado/e fiscalizado'por'seryii^r^.désignado^, ...... ^

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e,subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição. • '''' j!;; >; " 1; j

deste

para esse! firn, representando o

1 n

2. As decisões e providências que ultràpasisarem a competência dòj servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas;aAutoridade Competénté^èo(à) CONTRATANTE, em tempo Kábil páraia-addção das me^idas convenientes.

tratada;deverá mantef-prepbsto,íacéitó pela Adrniriistração/djD' CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-là adrninistrativamehte sempre qúe-fórnecessário. }! I

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA ATESTAÇÃÒ oV'7' ij' j
1. Aatestação dasl faturas correspondentes ao-fornecimento db produto/sei i/'içp caberá jao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. Adespesa como fornecimento.do.produto/serviço.de que.trata o.objeto,.está

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO; 16 FUNDO DE SAÚDE ;
UNIDADE: FUNDO DE SAÚDE

10.302.0031.2081.0000- IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DEATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO I

)

I .1 ,•

a cargo-dá dotação orçamentária:

Página 4 de 8



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA
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PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO DE SAÚDE |
10.301.0003.2066.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO DESAÚDE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO I

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO DE SAÚDE

10.302.0031.2110.0000-AQUISIÇÃO DEMÓVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PODER: 02 PODER? EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO DE SAUDE
UNIDADE: FUNDO DE SAUDE^- - 'Jr- --A ^5

10.301.0014.2068.0000-MANUTENÇÃO E.IMPLEMENTAÇÃO DÀSrAÇÕES DO
S.S.gO.aO.OO-MATERIALDÉCÒr^SUMÒyí" . ""í ^

r-.-H " •
X, T'-

, • \ 'fV-. -

, , ' j r\-'i •>.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA • DO PAGAMENTO

j • ' K" - • * yf M •' JÍ ' í* i
1. A CONTRATADA deverá apresentar; rnota-fiscãl-para .llquldação...e pagarnento •^da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada"Vrh_c^nta,cpjrente_ou^cheqüej]b íórnècedor nb prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a(o)CÓNTRATANTE.-j^. ' •

y /// •
2. Para efeito de cada pagamentez-a^nota^flscal .ou fatura devera .estar acompanhada das guias

unícef®

PODER: 02 PODER EXECUTIVO' - aí ; , 1 í
ÓRGÃO: 16 FUNDODE'SAUDE
UNIDADE: FUNDO DÉ SAUDE
10.302.0031.2078.0000- MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DÉ REDE DÊ SERj/IÇOS HOSPITALARES
3.3.90.30.00-MATÉRIAL DE CONSUMO • ni. - -i

ÍJl '
PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA

de comprovação da
ou sederegularidade fiscal para com a Ségurldadè,SõclaI'.(INSS), a FazenddyFedêral,'Estadual?'e Municipal do domicílio

do CONTRATADO eoFGTS, em original-ou^m^òtbcqpia autenticada. _Pf 1 {"^
3. OCONTRATANTE reserva-se o direito de:;recüsarj;o-pagamento^ s_e,i no ato da atestação,j os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas con"diçõés"dè^cbnsTrmo^dú^^^ desacòrdòlra especificações apresentadas e
aceitas. í . - . ' '' tS '! I. Í

i ... ' • \ V / - 3 M ' ) li

4. o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a
devidas pela CONTRATADA, nós termos deste Contrato. .

muitas ou indenizações

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendentéj dé' liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que lsso"gere'direlto à'alteração"dos"preços, ou'de~compensação' finariceifa 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 e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela a ser paga.

I= índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
l = (TX)

365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644

TX s= Percentual da taxa anual =6%.

unicefiíè?

6.1 - A compensação-financelra-prevista- nesta-condição-seráHncluída; ,em-fatura a ser apresentada
•inrmonto ! iposteriormente.

/

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato pdderá ser alterado nos casos previstos: no árt. 65 da Lei 8.666/93, desde .que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE,, çom ãapresen^çã^q dàsjciévidas.justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DO.AUMENTO:OÜÍUPRÍSSÃÔ'~':^^Vw^^

aumentado

e 22, da Lei

2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesrTias.condiçõès.^licitadas ps, àcrékimos pu supressões que se fizerem
necessários, atéo iimite ora previsto,^.calculâíÒTóbre ováiór aser contratado'!.

'~u:3. Nenhum acréscimo ou" supressão'ppde'rá^.,exceder p lirhitê "estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante deacordo celebrado entr'éVs-|Dartes'contratantes. '• '

i ' •
n.'

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ^ÊnALID^ADÉS .
/A'

1. Pela Inexecuçãol.total ou parcialfdest^!ÇPrítratò,^^oLupeÍBLdesc^^ dos prazbs e
assumidas, aAdministração do CONTRATANTE'pocjêrá/gaTantida^ã^réyiatdefesaljaplicar à CONTFsanções: | •' '' j J

1.1-advertência; ~ • j ! i
1.2 - multa'dé,10% (dez por cento) sobre ovalor total deste Contràto, rocaso de inèxècução total, recolhida

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficiai; ij! j jj V
1.3 - multa-jde 0,5% (cinco décimos por cento) por dia^de atraso e por ócorrência„até o máximo de 10% (dez

por cento) sobre o yâjprxptaj.deste.Cpntratp,._quandp..^GON,XRATADA,JnJu^stÍfiçad^ 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 nossubitens 1.7e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial;

demais obrigações
CONTRATADA as seguintes
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1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e Impedimento de contratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos.

I

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execuçãodo objeto deste Contrato; i
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; '
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
2.4-fizer declaração falsa; — — --- -
2.5 - cometer fraude fiscal;

2.6 - falhar o.u'fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato; , .

2.8 -deixar/dè entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.

. -V ' i ' I
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA'ficar^sujejt'a, '̂ainda,.ãp cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores dò CONTRATANTE e, no(qúe-c6übér, às deniaisI:pehàiidades^;refeVidas np Capítulo iV da Lei n.s
8.666/93. 1 ,V."S::Cx/V''' '"s-Kv ..V I'

I •w;;, jCm' f
4. Comprovado impedimento *ou"feconhecida fofç^maior>,'devidamente^jústificado e aceitia pela Administração do
CONTRATANTE, emíreiação a um dós''eyentos arrolados.nóHtem 2dest^.^CÍáus jia, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.,. '' i \vK -W ill Í\ I. i \ " ji' y- Iji •, j;
5. As sanções de advertência e de impedirhentb'dé'iicitár è contratarcorn'á Administração do'CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamènte cqm'a'de'muita,"deVconTiãrrdo-a'dos pagamentos a serem efetuados.

!\1
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESCISÃO >C:

r. ; i,
1. A inexecução total ou parcial dò^Cqntrato enseja a sua rescisão', conforme disposto noslartl
8.666/93. i 'l . \

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

\

rtigos 77 a 80 da Lei ns

•"'C C.-...-" !0r-

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da.Adrhinistração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos i a Xii e XVII dq artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATÁDA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias; )

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 - judiciai, 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. I

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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA
REFERÊNCIA

DA CONTRATADA E AO TERMO DE
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1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão ns SRP-04/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
Márcio José de Oliveira Lima, e da proposta da CONTRATADA. 1

CLÁUSULA DÉCIMANONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato ém 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito,-às-quais,-depois de lidas; são assinadas^pelas-representantes-^dasrparte, CONTRATANTE
e CONTRATADA. - .1 '

í -

São João dos Patos - MA, 09 de abril de 2021!
i!

668/0001
Oliveira

PATOS

^.'v Máfxio José deOliveira Limá. / ^•
~ Vy' S^cretáno Municipal de Saúde,/, '

ír-yi CONTRATANTE XK

MVAEMPREENDIMENTQSITDA-
! 'i i, \ CNPJ: 34.214.475/0001-00"; ;

\\Àlexandre Mendes Coelho'' •-
Representante Legal.--..V, Ret

..

CONTRATADA'/

j !
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