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PROC. ADMIN N9 1401001/2021
PREGÃO PRESENCIAL N9 10/2021

unicef^

A Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRAT/^NTE, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o n® 10.547.447/0001-39, através do Fundo Municipal de Saúde,
representada pelo(a) Sr.(a) Suzana Maria Leão Coelho de Sá, Subsecretária Municipal de Saúde, portadora do CPF ns
912.452.493-04, e de outro lado a firma SAYMONN COELHO BRASIL - ME; inscrita no CNPJ (MF) sob o n®
16.836.117/0001-40, estabelecida àAvenida Presidente Mediei N^ 8965 -Centroj São João dos Patos/MA, Cep 65665-
000, doravante denominada-siniplesffiènte CONTRATADA, nésté atô?eprése*htadàn^io Sr.(ã)i$ãymonn Coelho Brasil,
portador do(a) CPF 020.498.283-90, tem entre si justo eavençadp, eceIebraml|o presente Instrumento, do qual são
partes integrantes o,Edital do Pregão ns ,SRP-ip/2021 e a proposta apresentada pèla CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei ns 10.520/02
cláusulasque se seguem: \

CLÁUSULA PRIMEIRA - ÒÒ OBJETO

e da Lei ns^ 8.666/93, mediante as

1. Opresente Contrato tem como.objeto alprestáçâo de sér^iços;de-m_anutenção^préventiva. e corretiva nos veículos
leves, pesados esemipesados,''má'quinal% equipamentos pesados, pé^tencehtesjà fljotá do Município de São João dos
Patos/MA, compreendendo osVserviços, cie'reparos mecânicos em gérãí;\elétricosj.-alinharTiento e balanceamento,
estofamento, funilária, lanternágern;.j^pintufà, Tapéçarià;^:^estpfamentp,^.'̂ tornearia, sisterhaj de molas, de ar
condicionado, caixajde câmbio, soldas,\kapament9S, radiádprès, sUsperisão,'sistema de freios, b'em como, retifica de
motores e bomba e outros serviços afins'necessários ao cómpIeto'»e perfèito\funcionàmento dòs veículos.

v-v "V r-!
L , MANUTENÇÃO DEVEÍCÜLOS-.SAMUJ ' i j " j' ' 1

ITEM i -• DESCRIÇÃO \\ : •ÜNp,;, dÜAN|r.' ; V.UNIT. V. TOTAL

1 MecanlcaGeral hora/
( « 'tf

20,1 i RS}'ll6,pO RS2.320,00

2 Sistema de Arrefecimento íHORAs /.v 2o;;íi), ) RS;A27,bo RS2.540,00

3 Serviços de Refrigeração t i.v-"';.-. " •/ÍHORA-;; --2o;Í-'; i RS'|189,'90 RS 3.798,00

4 Elétrica Geral ^ HORA-;'
••

; R$J 145,70 RS2.914,00

5 Serviços de'Lanternagem"è Pintufáy( XT" "í ~HORÁ-
' H' > r

20 ! ' • Rb.91;50 RS1.830,00

6 Retifica Geral . <%;' >'r-
u- Ir

Chorà"^ 2q:! , RS127,50 RS2.550,00

7 Alinhamento - r \''/ Serv 10'( ; R$53;90 RS 539,00

8 Balanceamento em Geral •. Serv i R$ 93,90 RS469,50

! ;= • • - total , > „ ;í / R$ 16.960,50

1 ' • i' '

: - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDO MUN. DE SAÜDÈ - '

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNIT. V. TOTAL

1 Mecanica Geral HORA 6Ò RS116,00 RS 6.960,00

2 Sistema de Arrefecimento HORA 6Ó! R$ 127,00 RS7.620,00

3 Serviços de Refrigeração HORA 6Ó R$ 189,90 RS 11.394,00

4 Elétrica Geral HORA 6Ó' RS 145,70 RS 8.742,00

5 Serviços de Lanternagem e Pintura HORA 6Ó RS91,50 RS 5.490,00

6 Retifica Geral HORA 60 RS127,50 RS 7.650,00

7 Alinhamento Serv 3ò: RS53,90 RS 1.617,00
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8 Balanceamento em Geral Serv 15 R$ 93,90 R$ 1.408,50

TOTAL 1 R$ 50.881,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
1

1. Ovalor deste contrato, é de R$ 50.881,50(Cinqüenta miloitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-10/2021 são meramente estimativas, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO AMPÂRO LEGAL

1. Alavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão n^ SRP-ip/2021, realizadpjcom fundamento na
Lei n9 10.520, de 17:deJulho de 2002, na Lei ne 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO -

1. A execução deste Contrato,, bem corno ds casos nele omissos regülar-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicàndo-se-lhes, supletivámente, os ^princípios |da; Teoria Gérai'dos Contratos e as
disposições de direito privado^.na forrha dp.artigo 54, da Lei ns 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legai. ' ' , \ •. v' .

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA
><V\

, i

A 'i

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 17de maio de~2021 extinguindo-se em 31 de dezembro de 2021,
com validade e eficácia legal após a publicação do"seu'extrato, terjdo"inícioi é vencimento ern dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir ò último.. ^ ^ '

CLÁUSULA SEXTA - DOSENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE: V... - .

1.1 - permitir acesso dos empregados.da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço; . -- A - \j:." t| < \ '

1.2 - impedirque terceiros forneçam os produto/serviço pbjeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a

CONTRATADA;

1.4 - devolver os produto/serviço que não apresentarem condições de
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a:ser feita pelo Serviço de

Aimoxarifado; l| I
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida peio Serviço de Aimoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato;
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produto/serviço e interromper

imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

Ur solicitados pêlos empregados da

set;em usados;
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1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como; !

a) salários;
b) seguros de acidentes;

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

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas d]sciplinares do CONTRATANTE,_ porém sem qualquer
vínculo empregatício com oórgio; !

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
CONTRATANTE;

ordem é às< normas disciplinares do

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle é'ácesso às dependências dp CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos-dãnos causados diretamènte à-Administração "do7 CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua'culpa oú dolo, durante; o fornecimento do pròdüto/serviço,-- não'excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade afiscalização ou oacompahhamento pelo CONTRATANTE; - || |':;•.-/ j

1.6 - responder, ainda, porquaisquèr-danòs causados,diretamente á bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados porseusemprepdos,durante o fornecimento do produto/serviço;

* • ^ • ' ! V

1.7 - efetuar a entrega do .pródütb/serviço-objeto da. Autorização de Fornecirnentò, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRAtANTE,_no prazp_d_ei.3;(três)_djas. úteis ajos o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço', de Almoxarifado; '•

1.8 - efetuar a troca dos'produto/sen/iço considerados sérnicondições dejconsumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almòxárlfado;

1.9 - comunicarao Serviço de AímòxarIfado do CONTRATANTE/por escrito; qualquer anormalidade de caráter
urgente eprestar os esclarecimentos que julgar necessário; e-' í[ í . :

1.10 - a obrigaçãode manter-se, duranté tòdá a execução dõ contrato,'em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificaçãp êxigidas no Pregão ns SRP-10/2021.

CLÁUSULA OITAVA ; DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. ÀCONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de 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;

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.

2. A inadimpiência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá'onerar o objeto deste Contrato,

razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de
com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

1.1 - expressamente proibida a contrataçãode servidorpertencente ao çjüadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato; ^ •

' ri' • • « • . -t j

1.2 - expressamente proibida', a veiculação de 'publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e" ,'7-:

I .•••• • y' •i"-'

solidariedade, ativa ou passiva, para

1.3 - vedada a subcoritrátação de-oufra empresa para offòrnecimento-do. produto/serviço objeto deste

CLÁUSULA décima;-DO AC0MPANHAIV1ÉNTÓ"E DÁ fiscalização , •; ^1 J
1. Este contrato será acompanhando e fiscalizado por servidor •designado^ para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a contrataçãd.de téfcèirõs"pàrà assistirlo.e subsidiá-io de inforrnaçõés pertinentes a essa
atribuição. j , , • ' /j \\ 'j

' •• •'• í'" ' ' íi . i2. As decisões e providências que-ultrapassarem a competência do'servidor jjcjesignado para esse fim deverão ser
solicitadas aAutoridade.Competehte clo(à) CONTRATANTE, em teiripò liábil paraé adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA'deverá manter preppsto,'àcéito pela.Adtihinikraçaó-do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representária-admiriistrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA ATESTAÇÃOl-. - '

1. A atestação das.;faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço* caberá' ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. Adespesa com o fornecimento do produto/serviço de que trata o objeto; esta

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0031.2081.0000 - Implementaçãoe Manut. de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica |

02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |'
02 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1
10 3010003 2066 0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 Outros Serviços DeTerceiros- Pessoa Jurídica

• i

1

a cargò'da dotação orçamentária:
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO |
1'

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. '

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos nãoestiverem em"pêrfeitas condições de consumo ou emdesacordo,com às especificações apresentadas e
aceitas. /' . ! • . <

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes ai multas ou Indenizações
devidas pela CONTRÁTADA, nos termos desteContrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente
financeira, sem que isso

dej'liquidação 'qualquer obrigação
gere direito à alteração dos pfèços;' ou'de'compensação;financelra por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde'qúe a CONTRATADA não.tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica conyencíonadoiqué'a1:áxa"'dé compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida eacorrespçndente ao efetivo.pagamento da parcela,;ser aseguinte: ' '

EM = lxNxVP • . . • •

Onde: ' , • '

EM =Encargos moratórios; -í, - • . _
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP =Valor da parcela aser paga. t • - 'I i '' !

1= índice de compensação financeira'^0,0001644, assim apurado: ' •
' = (TX)

365 í

1=(6/100) • VJ" "
365 i •' V-V

1=0,0001644 í
TX = Percentual da taxa anual = 6%. • /

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.

í

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até olimite de 25% (vinte ecinco por cento), conforme dispostoj no artigo 65, parágrafos 19 e22, da Lei
n9 8.666/93.

t * ^

Páginas de 7



ESTADO DO MARANHAO ,

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ N5 17.550.509/0001-00

Fundo Municipal de Saúde unicefií^

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. j

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. j

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DAS PENALIDADES |

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimentp dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa; japlicar à CONTRATADA as seguintes
sanções: _ !

1.1-advertência;
1.2 - multa dé 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, nb! caso de inexecução total, recolhida

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; Ij ' 'i '•
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, injustifiçadarnénte ou pór motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totaimepte"àjsóliçitáção .pu à Autorização de Fornecimento previstas nos
subítens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima destelCòntratò,'recolhida^ nd, prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial; .•.-'•T- ^ '[j- !' 1

1.4 - multa de 0,3%.(três décimos pór cento) por dia de atfasòie por ocorrência, ate o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADÁ>injustificadámente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à sqlicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato,'recolhida no prazO'máximo dé 15'(quinze) dias, contado da comunicação
oficial; , ' •

1.5 - suspensão temporária dè participar, em licitação, e impedirnento de contratar,'con-
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos.

a Administração do

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

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto.déste Contrato;
2.2 - nãomantiver a proposta, injustifiçadarnénte; •c, \ "
2.3 - comportar-se de modo inidôneo;' ' . , •'/ " - -
2.4 - fizer declaração falsa; .

2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar' de entregar documentação exigida nocertame;
2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.^
8.666/93. I•

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
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5. Assanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadasà CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESCISÃO |

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n2
8.666/93. I'

2. Arescisão do Contrato poderá ser: |'
2.1- determinada porato unilateral e escrito da Administração ^o CONTRATANTE, nos casos enumerados nos

incisos Ia XII e XVil do artigo 78da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias; it ' 'í ;

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'deVautorização escrita e fundamentada da autoridade
competente. • v^'*• H ' ' 'i

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão forrnalmente motivados rios aütos dq'processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.'- • • • - .1 '

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO-AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA \ '! !

; ' . ' - . — _ . . I . (l i „
1. Este Contrato fica vinculado aos termqs_do Pr.egãp_n?.SRP-10/2021, cuja-realizaçãp decorre da autorização do Sr(a).
Suzana Maria Leão Coelho de Sá, e da proposta da CONTRATADA. • ' •

I t

CLÁUSUUDÉCIMA NONA - DO FÓRO' \ ; .- V' '

1

'I I

. As questões decorrèntes da execuçãodeste instrumento, que hão possam ser dirimidasadministrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município, de São Jbão^dos Patos, com exclusão de ^qualquer outro por mais
privilegiado queseja, ' .1 I ' í i

E, para firmeza evalidade do que foi pactuado, lavroü-sè oprèseptè Cóntrato^jem 3(três) vias de igual teor eforma,
para quesurtam urh só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes,das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA. ;

: São João dos Patos - MA, 17 dè maio de 2021

MCmiClPTOvQEjSÃO JOÃO DOS PATOS
C.N.P.J. n® 17.550.509/0001-00

CONTRANTANTE

SAYMONN COELHO BRASIL-ME

C.N.P.J. n9 16.836.117/0001-40
CONTRATADA
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