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Secretaria Municipal de Saúde

CONTRATO NS 160628005/2021

FOLHA ns m

unicefí^

0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CQNTRÁTANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado peio(a) Sr.(a) Kairo
Coelho de Sousa Corrêa, Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF ns 012.674.713-01, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a firma LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI, Inscrita no CNPJ (MF) sob o
ns 11,054.901/0001-82, estabelecida à Av. Rodoviária, ns 82, centro, São Raimunào das MangabeIras/MA, doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) Rodrigo Botelho Melo Coelho, portador
do(a) CPF 747.144.653-68, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes

pejar CONTRATADA, sujeitando-seintegrantes o Edital do Pregão-n2-SRP-28/2P21-e .a proposta-apresentada
CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei 10.520/02 e
cláusulas que se seguem: - ' . -

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

1. Opresente Contrato ,tem como objeto^o Registro ;dé":Preço;yisando a contratação cie empresa especializada para
prestação de serviço de Locação de Veículos fíara -atend^as' necessidades da^. Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de São João dos Patos/MA para o.exefcícidíle 2021:vrf-4V;:f '

. -" - /•.—.~-r_ • V. ' f - -N. - -

dá Lei ns '8.666/93, mediante as

lU i

ITEM

10

11

DISCRIMINAÇÃO DOSE^IÇO/tlP^O VEÍCULO,
Serviço de Locação de veículo tl^autòmóvel, motor à "7-
gasollna ou álcooj, com potência dè np^Tnínlmo 1.00^,^
capacidade para 05 (cinco) pessoas, fabricação nacionalnão
Inferior a 2020, dotado de todos os equipamentos de
segurança exigidos pelo Código BrasileirodeJrânsJto;;e suas~
alterações. ! í d
Serviço de Locação de veículo tipo CamInhoneteXabine
Dupla, Tração 4X4, corn carrocerla deaço òuslrpllar com
potência mínima de2.000 C, motor àdjesel) ca^pácldade de05
passageiros, carga mínima de 700 |̂ 'de fabricaçãoVaclonal
não Infeirora 2020, dptadó de todosVs equipamentos de
segurança exigidos pelo Códlgo Bràsileiro^deTrânsito esuàs
alterações. . . - .

Serviço de Locação de veículos tipo Mícro-ôhlbus/Van cofn^
capacidade mínima de 16 lügãres destinadoaò'Trah$porté de
pessoas, motor à diêsel, fabricação nlfcionaLl^om'anq^^d^
fabricação não jlnfèrior a 2015, dotado~^de,_t?dòs-^s(
equipamentos de segurança exigidos pelo Código Bras1lelro'de.
Trânsito. I

UND

I Msf
^•'ÜND^

I - \

UNO

UND-

.j

VALOR TOTALMÊS

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

OTDADE-

O./

-In
•2 -v>

> MESES

/;//

r pr.

) 7

ÜNT

5.773,00

•i'\ I

RS

/ 'i I

p, t

^R$j

i,

}•
9.448,00

9.448,00

V. TOTAL

RS 121.233,00

RS 66.136,00

RS 132.272,00

I • / RS 319.641,00

i 'r

1. o valor deste contrato, é de RS 319.641,00 (trezentos e dezenove mil, seiscehtos e quarenta e um reais).

2. Os quantitativos Indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-28/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA- DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente

Lei n2 10.520, de 17 ge jull

iwfiEKfwomrosm
\oàrígo Botêlho Melo Coêlfio

Diretor Geral • '

>ntrato decorre da realização do Pregão ns SRP-28/2021, realizado com fundamento na
de 2002, na Lei ns 8.666/93e nas demais normas vigentes.
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos neie omissos regular-se-ão peias cláusuias contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-íhes, supletivamente, os princípios da Teoria Gerai dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei ns 8.666/93 combinado com o inciso Xli do artigo 55 do
mesmo dipioma iegai.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA '

1.0 prazode vigência deste Contrato terá-início em 16 de junho de-2021-extinguindO7se em'31' de Dezembro de 2021,
com validade e eficácia. iègal após a publicação do seu extrato, tendo início e
devendo-se excluir o primeiro e Incluir o úitimo.

CLÁUSULA SEXTA - DOSENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

vencimento em dia de expediente.

CONTRATADA;

1.1 - permitir acesso jiosempregados^da CONTR)^TADÁvàsj;jep_endências.dp (CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço; •- " > 'í <

íi

uio/scivivui ' M ' •'-••'aN />"
1.2- impedir que terceiros forneçam os produto/serviço pbjetoíieste Gontfató;'
1.3 - prestar as informaçõés''é,,os,-esclárecimêntcis..que venham*-«i/ser^sólicitados
FADA; • " ") f f- ^

pelos empregados da

1.4 - devolver os produto/serviço que'não àprésentarém)çondiçõesi^de sei;em usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; " ''' *' lii i i| • i í i

fornecimento

imediatamente o fornecimento, se,fof-o'caso.'^\ -
. V" '"i '

CLÁUSULA SÉTIMA i DOS ENCARGOS dÁxÒNTRÁTÀDA

1. Caberá à CONTRATADA:

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 exigidas pelo Governo.

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

1.3 - mante^inda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
Imediatamente qua)quer/um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas discipiinares do
CONTRATANTE;

Lotammwosf/fifl
Ropr/go 8otê//io Me/o Coé//jl

Diretor Geral

.Lx-J—

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

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
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;

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 de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse d^o CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o^recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pélodo Serviço de Almoxarifado; í i i

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados serii condições de consumo, no prazo máximo de 24
í t f(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviçb!de Almqxárifado;

qualquer apormalidade de caráter1.9 - comunicarao.Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escritÍD qiià
5prestar os esclarecimentos que julgarnecessárío; e-,'' ,, jj |jurgente e

1.10 -a obrigação de mânler-sé; durante toda a"èxecuçãobqxphtratd/ern cdrnpatibill^ade com as obrigações
assumidas, todas aslcondiçõeVdè habiíltaçãob qualificação [exigidas nd-Pfegão''ns SRP?28/202l!

i " — i/tó \V/-' .-SICLÃUSUU OITAVA\ DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS^E FISCAIS .^7^ V/l
\\ •} -VàA J.\\(

1. ÀCONTRATADA caberá, ainda: \

1.1 - assurpir a responsabilidade^por todos os encargós-p^idirrciárids c obrigações
legislação social e trabalhista em vigòrj bbrigando-se a saldá-los ná época própria, vez que os.seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregãtíciõiComVcONTRATANTE; ////. |li i

: ( ,V ,5' f.\\ i ri

/I

//.'
.-vV /•

i I

sociais previstos na

1.2 - assumir, também, aresporísa^bilidade^por todas as p.rovidências'e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, qVahdo,.erri oco7rênciaxda;erpéçie,;fórem[,víti'rnas os seus empregados quando do
fornecimento do pròduto/serviçp ouern conexão com ele^i^alhdà^que-acontécldp érh dependência [do CONTRATANTE;

1.3 - assum[ir todos os encargos de'póssível dèmànda"t"r"abalhls't'a,'̂ civil ou[penaí, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço, originafiamente ou vinculada por prevenção, conexão oucontinência; e [

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelòs encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
. . i /•

Contrato.

2. A inadimplência ,daj30NJRATAPA,.çpm_,referência,aos.e,nçargps.„estabel,ecÍdqs;.,npi^ 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 solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

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

1.1 - ex|̂ essai/iente proibida acontratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigênce deste Contrato;

mwmMfjiíTOSOTü
Rodrigo Botêího Meío Coêfio -

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

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato. i

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO '

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

/' " ""
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dõ sérvidor designado para'esse fim deverão sersolicitadas aAutoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a. |̂doçpo das meçlidas convenientes.
3. ACONTRATADA ideverá manter preposto,- acelto^pélaV^drninistraçãó do CONTf^TANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-la admlnistrátivamenté'semprè que for necessário

CLÁUSULA DÉCIMA PRÍMEIRÂVpA ATESTAÇÃp OÍ

1. Aatestação dasjfaturas correspVnçlènUs-aòVorne'cÍmen^^ do produto/sêrv
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou áloútro servidor designado-para esse firnf/1 ;

. i r. V i\ \/
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DADESPESA —, \

•-

( •

1. Adespesa com o fornecimento dò produto/serviço de que trata'o objetorestá a
i Iv i In lili 'I — , - i il í \ L V / í mm

PODER: 02PODER EXECUTIVO Vv/rt) ' /í///i
ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDe,\>^Y'̂ fA/ ' fU
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE'sAUDE

3.3.90.39.00-OUTROSSERVIÇOS DETERCEIRO.PESSOA JURÍDICA V
/ y-íTi -'•V— ..*•

CLÁUSULA DECIMATERÇEIRA rDO PAGAMENJO^ "'rv'
b/C

I
- - ÍÂ ^'jij f,)íi h ...

10.301.0003.2066.0000 - MANUTENÇÃO E.FUNCIONAM^NTO DO FUNpO:MUNIÇIPAL' DEWUDE f
a a on ao nn _rt'i rronc ccDV/imc Pic TCO(~clDr»'DcecriÀ'iMDiriirA''i. >•Jf •'

çp-çáberá ao Chefe do Serviço de

1:}

cargo da dotação orçamentária:

1. A CONTRATADA ideverá apresentar nota fiscal. pará\liqíjidaçâo e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente óú cheque nominai ao fornecedor nò;'prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos dòcumentos juntp a(o) CONTRATANTE.

V
í

2. Para efeito de cáda'pagamento, a nota .fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para_com aSeguridadeJocial (ll^sj, aFazenda Feirai, €stadúál_,e[Municlpal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, emoriginal ou em fotocópia autenticada.

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 ás especificações apresentadas e
aceitas.

4. OCONTRATANTEyíod^rá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações
devidas pela CONTfVXTAD^, 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 alteraçãodos 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 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 opagamento eado efetivo pagamento; p—
VP = Valor da parcela a.sér paga. ' '

r , - * "

I=índice de compensação financeira =0;0001644, assim apurado:'
I=(TX) i

365 • ;v; _
I = (6/100)

365 ,

1=0,0001644 -

TX = Percentual da taxa anual,= 6%. - '

6.1 - A compensação-financeira prevista nesta; condição será/ipclu
posteriormente. : ír."': " sr-Á" 4^/'

r....ríV>A >\\f/
" " • ^ :\v'

I«,
V %
i. V

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
i 11

üy,/
'dai em fatüra

f

a ser apresentada

1. Este Contrato poderá ser aiteradòtnos:casps:previstos-no'artr65j^da-Lelf8;666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com'a apresentação das devidas justificativas,' i 5? j''

í ^ j(j i f
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DÒÁUMENTÒ ou SUPRESSÃO J/? , Ü]'' , |

-XV'? V-: /I
. ri Ü1. No interesse da Administração do G(^NTRATANTE,^OvValpr'ihiciá^atuálizáà^deste Cpntratoj poderá ser aumentado

ou suprimido até olimite de 25% (vinte'ê^ihcpporpénto),rconfòrtíé'*^spoltp'.np •-•
n9 8.666/93. { • ^

í -1 ' 's • I n t*--- -

artigo 65, parágrafos 19 e 29, da Lei

i i

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas cohdi^ões licitadas ps acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o vajora ser contratado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DASPENALIDADES

•.'.í

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações

assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar á CONTRATADA as seguintes
sanções:

l.l-adver^nci<
1.2 - multe de

no prazo de 15 (qipinz(

ÍDÍHEWTOSEÍfiU
R|)dr/go fioté/M i^eío Coê/p(

Diretor Geral ^

lO% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida
dias corridos, contado da comunicação oficial;
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1.3 - muita 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
peio CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à soiicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusuia Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;

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 soiicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusuia Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficiai;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPALÍDE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida dé licitar e de contratar com.a Administração Pública, pelo prazo dè|até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação edá ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos dètérmlnantes[da punição ou até que
seja promovida areabilitação perante aprópria a^utoridáde^qVe;^plic^ou apenalidade, aCONTR/^TADA que:

} ' i *' í, •- ^r

2.1 - ensejar o retardamento da execução dò objeto deste Contrato;
2.2 -não mantiver apròpostà, lnjustIÇcadamerite71 ^
2.3 -comportar-se de'fnodo inidôríeó; j
2.4-fizer declaração faÍsaV^/-- y'y \
2.5- cometerfraude fiscal;; f*;! / \
2.6-faiharou fraudar naexècução do'Contrato; j 'Vxt..
2.7- não celebraro contrato;\ - —| \

* f 1 ^ ^ M
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentaçâoifalsa.

\k/r J

^ )\i

3. Além das penalidades citadas, a CONTR/^ADÀ ficará sujeita, aindá,-iaó càncélarhehto de sua inscrição no Cadastro
j_ r- 1 1_ L..L —i--- "-'--'"'référidas no Capítulo IV da Lei n.s

:/; 1 !
de Fornecedores do CONTRATANTE'e,\no't que couber, àl demais penalidades
8.666/93. ;

! /'Vi.
4. Comprovado impedimento ou recpnhecida-força maiòr,idevidamenté'ju5tificado e aceito peja Administração do
CONTRATANTE, emjrelação a urti dos"ivé'nfps arrôladosjhò ~ ~ j—
penalidades mencionadas.

a, a CONTRATADA ficará isenta das

5. As sanções de advertência e de impedimento'de licitar è contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONtRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dós pagamentos á serem efetuados.

? • ' i "i /

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA- DA RESCISÃO
I ^

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 Ia Xli e XVIi ^jzr^igo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias;

2.2 - amH por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência par ministração do CONTRATANTE;
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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.

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 VINCULAÇÂO AO EDITAL, Ã PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão ns SRP-28/2021, cuja realização jdéçorre da\utorização do Sr(a).
KairoCoelho de Sousa^Correá, é da proposta da CONTRATADA.

/ ^
CLÁUSULA DÉCIMANONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste lnstrumentoV.qüe;nãp ppssam ser d

privilegiado que seja.

i- ' •; ... ,
E, para firmeza e validade do^^que foi; pactuado, javrou-se o presente Contrato em[3-{três) vias de igual teor e forma,
para que surtam urn só efeito,'"à"s qüáls/ciepojs de lidas,-sãò/assiriadas pelàs'Vepresentántes das parte, CONTRATANTE
eCONTRATADA. (iS^V ') " , /h M : M

\\ ^ i--•'4 ' J\\0 ' M

i í

: i

S i

I rimidas administrativamente, serão
J I ' « 1*1

processadas e julgadas no Foro do Município de" São^oão'^dü'sfPàtos, com exclusão de qualquer outro por mais
..«ii 11'-!

'••'íl/ Íí1SÃOJOÃO DOS PÀTJDS - MA,^ deJUNHO dé 2021 j ;
~ 11 í I

'/Tíl-

\VPR£^UR^ MUNICIPAL DE SÃO PATOS/MA' j
?NPJ(MJ=) 06.089.668/0001-;

-A? ""-'CONTRATANTE

LOCAR

CNP

EMPREENDIMENTOS EJRELI
n" ll.O54.901/00pi-82

CONTRATADOf/1

t I

\i

• I

' "1
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