
SAOJOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃOJOÃO DOS PATOS - MA

ÇNPJ Nfi 31.342.177/0001-08
Secretaria Municipal de Educação

FOLHA ne.

Rubrica

'«í-v

CONTRATO N9 2306001/2021
Processo Administrativo 0504003/2021
Pregão Eletrônico 01/2021

APREFEITURA MUNIQPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado IcÇNTRATANTE. com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, Inscrito no CNPJ (MF| sob o ne 06.089.668/0001-33, representado
peIo{a) Sr.{a} Maríanna Lyra da Rocha Santos leÍMelra, Secretária Municipal de Educação e Cultura, portadora
do CPF nS 986.676.024-34, e de outro lado a empresa HER0ETH H. R. GUTERRES EIRELI Inscrita no ÇNPJ de nv
lB.409.190/0001-60, sediada na Rua Vinte -e Um ,16, ConJ, Rio Anli, Río 'Arill São LuIs/MA, neste ato
representada pelo Sr. Hèrbeth Honôrlo Ribeiro Gúterres, portador dò CPF :664.762.08ÍU9, tem entre sl
justo e avençado, e.'célebram ó prèsenteilnstrumentò, do qual ^ão partes Integrantes o Edital do Pregão nO
SRP-01/2021 e a propõsta apresentada pela CONTRATADA; sujatandorse, CONTRATANTE é CONTRATADA às
normas disciplínares da Lei n610.S2Ó/Q2 e.da Lei nB 8.666/93, mediante as cláusulas queseseguem;

CIAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO ' • iit ;)

1. o presente Contrato .tem. como objeto a eventual aquisição de gêneros] áUmênt/dosi perecíveis e não
perecíveis atender òsalunos da rede municipal deeiislno da Prefeitura deSão Jçãó dos Patois- MA

i' '-M

ITENS EXCLUSIVOS-UICOMPUMENTARI23/M jt!f '

OftD CtNCRO UNID . QTDE CMBAIACEM OBSERVAÇiO 1
i

VÀUR POR
i ' Íquant \ VALOR TOTAL

2

Achocòlatado «rn
pó 200K cacau,
sem adlçSe de
açúcares.

'KO

"f-

775
^cote de Wg e caixa

de 10 urddadei.

Quandoda '

entre^, o |
'produto deverá |
apreieniárdaUs'

.de fabricação não'
inferior.aOOKdo!
prarodéràlldade'

'.•'ií' •
'! i '
' 1jftS iS,90:
• 1 ,

li ? '•

RS 12.32U0

1 Alho in nature XG 125

Na embalagem deve.

conter o nome do

produto, dàta de
empacotamênto e

validade, pew Ilquidò,
ertdereço e telefone

para contato.

Quando da i

entrega; o

produto deverá
estáemperfeito]

^ido de j
conservação e j
matur^o

adequado para o
Consumo

humano. 1

j
!
r
1

i

1 •;

I

1 )

^^R$ 18,00
r

(
i

RS2.250,00

3

Açúcar origem,
vegetal ccrutituídp
lundamentólmcnte
de Hcarose de

carta>de*açúcar.
Aspecto sólido
com cristais bem

defínldos.

fARDO 27S

Saco plástico de
polietilerw,atóúço,

transparente contendo
Ikg do produto, fardo
com 30 kg. Rotulagem

de acordo com a

legistaçSo vigente.

Quando da !

entrega, o !
produto deverá '
apresentar data

de fabricação nSo
Inferior a 60% do

prazo de vaGdsde.

! »

ri'
' ' R$78.93

1

1

RS 21.70S.7S

4

Arrot polido,
dasse longe fmo
tipo 1.

KG 1938

Saco plástico de
potietiteno.stóalco.

transparente contendo
3 kg do produto, fardo
com 30 kg. Rotulagem

de acordo com a

legislação vigente.

Ceando da

entrega, o
produto deverá'
apresentar data ;

de fabricação nád
inferior a 60% do'

prazo de validade;

1

RS 4,50 RS 8.721.00

www.saojoaodospato$jna.gov.br
Av. Getúlio Vargas, 135,Ceniro- CEP: 65.665-000, São João dós Patos/MA
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r"-., ^
"5 t

Ruprica

s
Biscoito tipo
craam cmker

KG 4.000

Dupla de polletlleno
atòxico, de400ge

caiu com 20 unidsdes.

Quando da

entr^a. o

produto devera
apresentar dita

de fabricação náo
Inferior aSOXdo

prato develldade;

R$6.90

1 1

RS 27.6O0J)O

6
BiKOitO tipo

mslieno
KG 4.000

Dupla de polletlleno
ató^cD, de 400g e

caiia com 20 unidades.

Quando da

entrega, o

produto devera
apresentar data

de fabricação náó
ínferk>r.a.60Kdo<

pratodevaildadej

1
i

RS7.50
1

1,

i

RS 31.600.00

.7

Colorífico naturst
obtido a partir do
urucum, sem

adiçSode uL

KG

Saco plistlcó de-
poUetlleho, atóxico,

íttansparente contendo'
lOOg do produto, fardo
com 1 hf. Rotulagem

,deacordo coma
leglsIacSóvfgèntè.

Quando da ;

entrega, 0 j
t produte devera i
apresentar data j

de fabrkiçSo não
inferioraGOKdo'
pratodevalidadel.

] •

í' '
! 1 '

j;|' «7.»
ii; ••
< t i

RS15ÍX),00

a btrato de tomate
Facóte dê

2608
1000 Pacote de 2603

Quandoda |
entrega, o j^

pfodifto devera j
apr.eserttár data

'de fatffiéaçâonãoi
Inferior a GOKdo

pratodevalidade.

1
!
t

i 'i ,
i ;
i 1

>

íí ' R$l.7Q
i '1

li

RS 1.700,00

9

Feljlo caricMiulnhá
grupo: «nlo.
classe:

catioquínhâ. isento,
de rrutenai

estranhas,

impurefai Insetos
vivos ou mortos.

KG L913

Saco plistlcó de

polleuteno,atóiico,
trantearenteomtendo
Ikgdo produto, fardo^
com 30 kg. Rotulagem

de acordo cem a

legislação vigente.

Quandoda i
entrega, o j-

produtodeverá;
ap'rescRtar data!,

defabricação nio];
Infniar a 60IC do'

pretodevaridade,'

1
!
)

[

i' '
r:

RS 7,40
V

i 'i
m

RS 14.156.20

10

Farinha de mitho'
flocada (FlocSoj
enriquecidos com'
ferro.

KG

•

2500

Saco plástico de
poSétUorro, atdalcd,

contendo SOOg, fardo
corh 20 unidades.

Rotulagemde acordo.
-comalegítíaçlo

vigente.

Quandoda ' t

erttri^a.o '
• produtodevera,

apresentar data >

defabrlcaçgo n&d'
' Inferior 160S dò '
pratodévàlldtde.

Hi
i!

«j;
=1?
'! '

RS 7.250,00

11

Farlnlui de airos

flocada IFIocfloj
enriquecidos com

ferro.

KG 2000

Seco ^ástico dfi
polletlleno, atóxico. '

contendo SOC^fardo
com 20 unidades:

Rotulagem'deacordo
' com 6 legislação

vigente.

Quando da <

enDèga. a |}
.pròdutodeveré;.,
apresentar data ;

defabric^onSp!
inferlof a 603b dò'

'prazódèvilidadè.

f

U
V

i

L

í i
•• 1;
..

«54,55
í •!

?

RS 9.100,00

12

Frango, resfriaifo
ou congelado (nSo
temperado)

KG S.738

Quar:dõ da
entrega, o

produto devera

está em perfehò |
estado de

conservação
adequado para o.

consumo

humano.

!'•
1

1

R5a,52 RS 48J87.76

13

leite em pO
Integral,
enriquecido com

KG 938
Pacote com ZOOg fardo

com lOkg.

Quandoda

entrega, 0

produto deverá
«523.90 RS21416,30

www.saojoaodospstosjna.gov.br ,
Av. Oütúrio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.605^)00. São Joio dòs Patos/MA
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"ffbrica

vtumlnas, Itento

de mofos. odoru
e&tranhos e

(ubttinciat

fMXÍVBt.

apresentar data

de fabricação não
inferiora 60K do,
prato de validade.

•

14

Mecerrlo masta

com ovo^

vitaminado tipo
eipaguete.

KG a.000

Saco plástico de
poUeiifeno,atóxico,

transparente contendo
SOOg do produto, fardo
com 5 kg. Rotulagem

de acordo coma

legislação vigente.

Quando da

enPega, o

produto.devera >
apresentar data

de fabricação não
Inferior a 60% do

praio de valídode;

1 RS 4.90 RS 14.700.00

15

Macarrão mB»a

com ovo,

vitamlnodotipo
parafino.

KG IA»

Saco plástica de
pofietlleho, atóiüco,

transparente contendo
500g do pr^utó, fardo

com 5 kg. Rotulagem
'de acordo com a

legislação vlgeme.

Quando da

entrega, o |
-produto deverá í
aprontar data j

dêfabricação não
Inferior a 6ÓKdo(
prato de ^lldade.

[j1 •:
: 1 /

!'! RS 5,20'

M ^
' [ i

R$ S.200.00

Marfirína vegetei
sem sal, obtida de

óleo vegetal ou.
gorduravegetei,'
com no mínima

50H de lipldlos,
fonte de gordura
monoe

pofiinsaturada.

KG 2S0

Na emt>a|agem deve
conter 0 norne do

produto e fabrànte,

data de fabrkaçlo e
validade,núm^ de

iate. valor nutrfdonal,
lista de ingredientet

j

!

!'

h- •
u '•
V >,
Ç: í'R$11.13

Ü) ••
'.1 •

j.[ '
! i .

RS 2.760.00

17

Massa pari

mlngau (milho,
aveia, msiseha,

enue outros) sem^
adlçSo de açúcares
e aditivos.

Pacotes

de 2S0S
500

Embalagem em saco
plástico laminado

Quando da

entrega, o •

produto deverá |
. apresentar data;
de fabricação não
Inferior a60% do| ^

prato de validade.

;:!] ^
1 i 3
' ! i

jj : "55.04;
H i'

:í
! 1 t i-

RS2.S20.00

18

Milhobranco para
munguiá,
sdcdonadosé
Inteiros, sem',

perfurações còm
coloração, odor e
sabor

caracterícticos.

KG- 375

Pacote de5^e fardo
com 20 unidades.

Rotulagem de acordo,
com a legisteçia

vigente.

Quando da í

wlreBa.ô ;
'produto devera i'
apresentar dat8['>

de fabricação nSÓ
[nfeffara60%do

prato devalldadê.
" ' r

M '' '
'1)

, ;

[•'.i i R$7.66

i-i •

M:

RS2.872,50

19

Óleoda soji
refinado nSo

iransginlco.
Cslu 96

GarrafapUstfcatlçw
PETatáxicd, contendo

SOOmido produto

acondldonado.em
com 20 unídèdei,

.Quando da |
en&ega,o |

produto deverá {
apresentar datalj

defabricação nSÓ
inferlpr.a 60%do
pratodevalididê.

l'S !'
'i i

•• t í
• i

! RS 162,80

ri \ {• ••
fl l

RS 15.628.80

20

Sal refinado.

Iodado, para
tempero

FARDO 15

Saco pfistico de
pofietHefto, etúdco,

transparente contendo

Ikg. Rotulagem de
acordo com a

legblação vigente.

Quando da '

entrega, o

produto devera'
apresentar data' ;

de fabricação não
Inferior a 60% do

prato de validade.

1 RS 26.40

1 ,

RS396.CO

21

Sardinha cm

conserva, lata

125g.dO molho de
tomate.

CAIKA BS

Na embalagem deve
conter o nome do

produto e fabricante,

data de fabricação e
validade, número de

lote. valor nutrldonal,

Quando da |
entrega, 0

produto devera'
apresentar data '

de fabricação não
Inferior a 60% do

1

RS180,00

j

RS 15.300,00

www.saojoaodospatosjiia.govi>r ;.
Av. Oetúlro Var^sa, 135. Cçríjd - CEP: 65.685-000. São João dòo Potos/MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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FOLHA n»

lista de ingredientes prato de validade.
1

1

t

22

SanSnhs em

cometva, UU

12Ss, «o ^eo
comestível.

ÇAiXA S5

Na embalagem deve
conter o nome do

produto e fabncante,
data de fabrica(Soe
validade, número de

lote, valor nutricional,
lista de ingredientes

Quarsdo da

entrega, o

produto devera
apresentar data ,

de fabricação ndo
inferior a 609i dai

prato devalídadc.

1

! RS 183,00
i
1

]

1

RS 15.555,00

23

Tempero seto

pranto, mtiture

^menta do reino e
caminho de boa

qualidade

75
Embalagem de um

:kg.

Quando da

entrega, o
produto devera, .
apresentar data|

de fabricação nSa
inferior a 60?i do'
prato de validade.:

1

';! 'R$ io.ob

i ;

; 1 •.«
i' i '

RS750.00

24 Vfnaire demàfl ' UNlO 150

Embalagem de 750ml,
embalágèrn seçxrndéiia'

em pléstlcoforte,
resistente.

Validade minimá,
de12 meses, jv

DerrsilscondiçBei',
ide acordo com as;
norrhas dé aaúde/.
sanltdtíasvigentêf

{ANVlSÀ,SlFe|;;
outras). •

íH '
R$4,S0

^1^ ;!
RS675.ÒO

25

Banana preto ou

pãcovande
primeira, tamonl^
médio,frtí^^
Integra e firme,
com grau de -
maturacSo
adequado. Isento
de substancias
terrosas, tulidãdes.

bútà 955

Quando da : y
entrega. 0 |

produto devera >
esta em perfeito

cstadoide ^ .
conservação e!

matufaçSo | '
adequado para o;

consumo ' j
humarro. 1 ,

•r s

'ií :
:
(

; ; R$6.M

!'

i - '

RS 5.118.40

25

Satato Infltsa de
pHmeirai tamanho
médio, fresca,
integra e firme,
com grau de
msturaçSo
edequado. liento

Cè substindai

terrosas, sujidades.

r

KG i;9is

Quando da [
entrega, o '

produto deverá i'
está em perfeito

estodode ,

comervaçloe ;
maturação ' i

adequadoparab
consumo ;

humano. 1<

1 •;

'1 '
1 •'

1 i ;
1 R$6.q5
í V

i.
' I

1 '•

( ,

RS 11485,75

27

Came molda
bovine-múscúlo.
Isenta de tecido»
inferiores como'

ossos, canilagens,
^rdura parcial,
aponeuioses,

tend&es, etc

KÇ 530

Qiamloda ;
entrega, o !

produto deverá,
estáemperfeito!

estado de |
conse^açKoe

adequada para o

consumo

humano.

1 ..
1 '
1 '
1

í

• RS15,50 RS 9489.00

2B

..

Cebola branca,

tamariho médio,

fresca. Integra e
ftrme, isenta de
sujidades. com
grau de Dvaiuç3o
completa do
tatnanho.

Kg 1.915

Quando da

erttrega.o ,
produtodeverá
está em perfeito

estado de

conservação e
maturaçlo

adequado para o
consumo

R$4,30 RS 8.23440

www.S3oloaodospatos.ma.gov.br ,,
Av. Oetúlio Vergs9, 139. CentrD- CEP: 65.699-000, Sfio Joâo dos PatoVMA

x'" \



ESTADO DO MARANHÃO,
PREFEíTURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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^'OLHA ng .

Rulirica

1 1 humano. i '<'

19

Cenoura do

primeira, tamanho
médio, fretca,
nlegr* e firme,
com grau de
maTureflo
adequado, isento

de substindat
terrosas, sumidades.

Ut4ID 3915

Quando da

entrega, o

produto devera'
está em perfeito '•

estado de

conaervacáo e
maturaçSo

adequado para ò '
corssurrto

humano.

R55.00 RS9575,00

30

laranja p#ra.
tamanho médio,
fresca. Integra e
fúme com grau de
matura(io
adequado. Uenta
de subsiânclas

teao») e

iuffdades.

Oúoa 3.525

Quando da

entrego, o j
-produtodeverá :
está em perfeito ^

estado de • '
conservaslo e|

mshuaçSo i '
adequado para o;

consumo

humano. !

'1 t

N
•1 •! PS7.5Ò
\ 3

; ;

!í

RS 20.68750

31 Pie muM fina Unidade. 25.000

Quando da
entrcga.D

produto deven

está ém perfdtol
estado de ' *

cofucfvaçlo e'
adequado para o]

consumo

humano.

( \ <

•;
'l A

RS0,47

1 ;
)

RS11.750,00

32

PImentIovifda.

fresco, integra e
firme, hento de
sujldades e corpos'
estrarshos, com'
grau deevduçSo.
completa do
tamartho

1915

Quandoda ,
•ènuegi.o

produtodeverá
esti emperfeito;

estódode
cot^tèrvaçáo e

maturaçSo '
adequado para p

rónsutno 1 '
humario. i

t ' '
f

K '

. '4 ri- . )^ RS 6,67

1 •
' ^1

.i

RS 12.773,05

33 Polpa da fruta .KG ' 2550
Sacoplástico

tfansparente, atóldco.

Quaruioda |
entrega, o |

produto deverá
está em perfeito'

estado de 1*
eónseryaçáo e í

adequada porab
consumo . ^

humano. 1

1
i i

1

hí ,RS6;m
1 '?
i =•

RS 17340.00

Tomate, fresca,
integra c firme.
Isenta de

sujldades.com
graude evoluçSo
completa do
tamanho.

Kg 1915

Quando da [
entrega, 0 '

produtodeverá
está em perfeito

estado de '

conservaçSo e.
maturação'

adequado para o
consumo

humano-

f,

1

B$7.50

1

RS 14362.50

VALOR TOTAL OACOTACAO
R$415.904,41

wvvw.sáo]oao(Jospatos.ma.gov.br , .
Av. QBtúfio VofBi», 135. Centre - CEP: 05.665-000, 3êoJoôb;dín Patoa^MA
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SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS • MA
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/

PQLHA titV

Rut

42

Csme moid«

bqvinx>mi>scuIo,
Uentd de teddoi

inferiorei como

oisos. cartiligenf,
gordura parcial,
sponeuroses.

tendões. etc.

KG 1.9X3

Quando da

entrega, o

produto devera,
está em perfeita

estada de

conservaçlo e
adequada para o

consumo

humano.

1

R$15.30

i
1

j

RS29.268.90

43 Pio matu 6na Unidade. 7S.CXW

Quando da

entrega, o

produto devera,

esti em perfeito;,
estado de j'

coniervaçloe I
adequado para o

consumo

humano.

i

n •' B$0.47
\'l(
i!;
•' 1

í.

RS3S.250.00

VAIORTOTAI 1 RS459.719.62

1 :

VALOR GlODAl ij . [ R$87S.624.03

CLÃUSUIA SEGUNDA* 00 VALOR 00 CONTRATO

1. o valor desté contrato, é de R$ 875.624,03 (Oitocentos esetenta e cinco mà ^iscentbs evinte equatro
reais e três centavos).

li"', ;
'2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação, de Preços constante da: propôstá apresentada pela
CONTRATADA no Pregão 'SIV-01/2021 são meramente estlrríativos, não acaifei^ndó ài Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quantoa suaexecuçãodü págámcrita.

aÃÜSUlATERCEIRA • DO AMPARO LEGAL

M 'J

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização, do Pregão n? SRP-01/2021, realizado com
fundamento naLei n? 10.520, de17dejulho de2002. na lei'n« 8.666/93e nas dernàís normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA • DA EXECUÇÃO 00 CONTRATO
! !

1. Aexecução de^e Gontr3to;"bern como os casos nele'omissos regular-se-ão fiblas,cláusulas contratuais e
pelos preceitos de direito,público, àplícando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Gerai dos
Contratos e as disposições de direito privado, na forma dp artigo 54, da Lei |n9; 8,666/93 combinado com o
inciso XII doartigo 55do mesmo diploma legal. ' ^

CIÃUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICAQA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 16de junhode 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro
de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo jrilclo e vencimento em dia de
expediente, devendo*se excluir o primeiro e Incluir o último.

ÓAuSULA sexta • DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE;

www.saojo3odospatos.ma.gov.br
Av. Gelúlio Varcas. 135. Centro - CEP: 65.665-000. Sâo Joèo dós Patos/MA
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA]
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FOLHA ne

(
- Rut fica

í

1.1 • permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a
entrega dos produto/serviço;

1.2- impedirque terceirosforneçam os produto/serviço objeto deste Contrato;
1.3 - prestar asinformações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

1.4- devolver os produto/serviço que n3o apresentarem condições deserem usados;
1.5• solicitar a troca dosproduto/serviço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarífado;
1.6 - solicitar, por Intermédio deAutorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarífado,

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 foró caso. ' ;.'
... 1; i [ i

CIÃUSUU SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA i r
• '• i ,
I

1. Caberá á CONtRATADA: ' '' '
• li!

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas' asj despesas decorrentes dos
produto/serviço, tais como;

-a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas,Impostos e contribuições; i
d) indeniuçõ^; : ^
e)valeWfelçSò; >;
Ovajes-transpprtés; e | i j ,
g) outrás que porventura venham asercriadas eexigidas pelo GovémO.

1 î}1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas dlscíplinares do CONTRATANTE, porém sem
qualquer vínculo empregatfclo com o õrgao;

'• i^ ,1.3 • manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá,,quando em^ trabalho, devendo
substituir ímediatamenté qualquer um dfiles que seja considerado incohveníéhté^á boarordem e às normas
dlscíplinares do CONTIÚ^TANTE; iV

I ' 1

1 (1.4 - respeitar àsnormas e procedimentos decontrole e acesso àsdependências do'CONTRATANTE;
i U <

L5- responder pelos,danos causados diretamente à Administração do CÒNTRATAhTTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolò, durante o fornédmento do produto/serviço, hSo excluindo ou reduzindo
essaresponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pélo CONTRATANTE' ' •"

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do
CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregadijs /durante o fornecimento do
produto/serviço;

1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade eointeresse do CONTRATANTE, no prazo de 3(três) dias úteis após oTecebtmento da Autorização
de Fornecimento expedida pelo do Serviço deAlmoxarifado;

l.B - efetuar a troca dos prpdulo/servjço considerados sem condições deçpnsumo, no prazo máximo
de 24 (vinte equatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

;, í
l 'Í '
I'
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1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito,qualqueranormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecirhentos que julgarnecessário; e

1.10 - 3 obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato; lem compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação c qualificação exigidas n'p pregão r\9 SRP-01/2021.

ClÁUSULA OITAVA -DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS ;

1.ÀCONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os.encargos preyldencíáfí05['ó obrigações sociais previstos
na legislação social,e trabalhista em^vígor, bbrigando-se a saldámos.na épòçá própria, vez que os seus
empregados nào manterão nenhum vínculo empregatídp com o CONTRATANTE; \\ •

1.2 - assumir, tarnbém, a rcs(}oh5ab]IIdade pòr todas ás provídêndás e|ó^brigações estabelecidas na
legislação específí^ de acidentes de tr^alho, quando, em ocorrência da ;éspécle, fpnem vítimas bs seus
empregados quando dòTornecImento dó-produto/sèr^ço ouem conexão com ele, aindalque acontecido em
dependência doCÓNTRATÁNTE; I''1'

1.3 - assumir todos ps.encargos de possível demanda trabalhista,'elylt.ou penal, relacionadas ao
fornecimento do piroduto/senriço, oríginariamente ou vlncuiada porprevenção, 'ranexSo òu continência; e

I

U

deste Contrato.

I i í I '
.d • assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comercisls^resuUáhtes da adjudicação
trato. ' ..... , . . „

2. A Inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabeWdos no item anterior, não
transfere a resppnsabnidàde por seu pagamento è Administração do CONTRATA^E, nem poderá onerar o
objeto deste Contrato, razão pela qiiai a CONTRATADA reriuncia-expressárherüe a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa oupassiva, para com o CONTRATANTE. ' i!

' » ! i ! * É

I ' e
OAUSUUXNONÀ-DASOBRIGAÇÓÈSGERAIS - iii

'Mv:1. Deverá aCONTf^TADA observar, tambêth, oseguirite: 1H

1.1 - èxpreuamènte.proibida•8 contratação de servidor pertencente áo quabro de pessoal do
CONTRATANTE duipnte avigência deste tontrato; í' ĵ ,• '

1.2 - expressamente proibida, a velculação de publicidade acerca deste^Contrato, salvo se houver
prévia autorização dáAdmínIstração do CONTRATANTE;,e- | i í 'I

1.3 •vedada a sybcohtietàção dê butra empresa para o fornecimento boproduto/serviço objeto deste
Contrato. ! IJ •

CLAUSULA DEDMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCAUZAÇAO

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 subsidíá-lo de informações pertinentes a
essa atribuição. ' '
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2. As decisões e providências qUe ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão
ser solfcitadas.a Autoridade Competente doía) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas
convenientes. 1'

3, ACONTRATADA deverá manter proposto, aceito pela Administração do CpNTÍlATANTE, durante o período
devigência doContrato, para representá-la administrativamente sempre"que for ne«ssário.

CLÃUSULA DÉOMA PRIMEIRA-OA ATESTACÃO '

1. Aatestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço catíerá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE/ou aoutro servidor deslgnado para esse fim. !{I

CtÁUSUUDÉOMASEGuWpA-DADB^ I | i]
^ ^ j;tí í

i. Adespesa com ;,o^:fprnecímentd do pfbdutò/seryiçp dé íque trata o obJétb,|está al cargo da dotação
orçamentária:

• \ ^ V. " llrll ^ '
02 05 SECRETARIA DE EOÜGAÇAO 1
02 05 00 SECRETÁRIA.DE ÉOÚCAÇAO !! fí ?
12,Educação ' ' ''IÍ-v' '
.12 306 Alimenta^o.o-Nubiçâò i ĵl í
12 306 0Ó09 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUAUDÃDE ' : 1 '
12 306 0009 201 i dOW ASSIStÁ^ÚMENTAR .PNAÉF.PNAEÔ.Pf^ í: j'l 1
3.3.90.30.00 MaterialDe Consumo;-' ' I H

",Vi/ I
CUuSUWDÉaMÁ^CEIfW.OpPAGAMEN^ . |l !;! j

• ' ^ ;IJ1. ACONTRATADA,dfiViBrá:3prèsentár;,note flsca| para liquidação e.pàgámento ba déspesa pèlo CONTRATANTE,
mediante ordem baricária cfeditada êm çontaxpfréntc óú ao fbrnetódòrríò prazo de 10 (dez)
dias contados da apresentação dos documentosJüntp a(^^ j• |

2. Para efeito de cádià-págariiemo. anota í^çal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação
da regularidade fel pára còrn aSeguridade Social (iNSSjra ^ Estaduaíe Municipal do domicílio
ou sede do CONlÁATI0[;fo.eG FGT^ em original ou em fotbcbpla autenticada. |i 1
3. OCONTRATANlI reseroá-se de recusar opagamento se,, ato da;3telláção,,U produto/serviço
fornecidos não estjhrprem.^eiti -perfeí^s todiçoes de consurfio- òu' em desacbírâo çõm as especificações
apresentadas e'agitas.'

4. ÕCONTRATANTETmâsí^ dedütlr^^^ apagar ps valores correspondentes amultas ou'Índen}zaçães
devidas pela CONTRATADÃ; rios, termos dès '̂Contrato. ' ĵÍ
5. Nenhum pagamento será efetuado àCONTRATADA enquanto pendente de íti]íjldaçSò qualquer obrigação
financeira, sem que isso ,gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de
pagamento. . i• ^

i

•5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não:tenha concorrido de alguma
;formà para tanto, fica.conyencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre
a data acima referida e a correspondente aoefetivo pagamento da parcela, sera seguinte:
EM = lxNxVP

Onde:

EM =Encargos moratórios;
i",'
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N= Númerode dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser pago.

I- índice de compensação financeira =0,(^1644, assim apurado:
l = m()

365

I = (6/100)
365

Is 0,0001644
TK s Percentual da taxa anual =6^.

i '

1 ' i:; "
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será Inclüfdajèm fatura a ser apresentada

posteriormente. ||,

CUUSUIA DÉarviA quarta - DA ALT^ÇÃODO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos rioart^ 65 da lei 6.666/93^ desde que haja Interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas Justificativási; í i

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ÒO AUMENTO OU SUPRÉSAO
i-t í

' ' ^

1. No Interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor Inicial atualizado deste Contrato poderá ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme .disposto no artigo 65,
parágrafos 16 e 26, da Lei n6 8.666/93. : í

2. ACONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, atéò limite ora previsto, calculado sobre o valor asercontràtaáo. '

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

CLÁUSULA DÉQMA SEXTA - DAS PENALIDADES
j ç •. H •

1. Pela Inexecução.totál ou parcial dés^ Contrato, ou pelo descumprlmento Idos prazos édemais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá,rgarantlda a prévia défe^/aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções: I

I 1;^

1.1 - advertência; ! ['
1.2 - muita de 10% (dez por cento) sobre o valor tótal deste'Contrato, ho caso de Inexecuçâo total,

recolhida no prazode 15 (quinze) diascorridos, contado da corhunicação oficial; i <
1.3• multa de 0,5% (cinco décimos porcento) por dia de atraso e porocorrência, 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 ^lldtàçâo ou à Autorização de
Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contmtol 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 ocorrênda, até o máximo de -10%
(dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, inJustIRcadamente óu por motivo
não aceitopelo 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 iméximo de 15 (quinze) dias,
contado da comunicação ófidal;

wwiiV.S30joaodospatos.ma.gov.br
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LS - suspensão temporária de participar em licitação e impedínlento de contratar cóm a
por até 2 (dois) anos.

I I

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelojprazo de'até 5 (anos) anos.
garantido o direito prévio dá citação e da ampia defesa, enquanto perdurarem iu,motivos determinantes da
punição ou atéque seja promovida a reabilitação perante a própria autoridádé .que aplicou a penalidade, a
CONTRATADA que: •. i' . .

j'
2.1-ensejar ó retardamento daexecução do objeto destéContrato; i,!
2.2- não mantiver a proposta, InjustlRcadamente; '.
2.3-comportar-sede modp lnldãneo; . í: jI i
2.4 •fizer dedara^ojfalM;
2.5- cometer fraude fiscal;
2.6 -falhar bu ffau^r na execui^b dò Còntrató;-
2.7 • fião celebrar o.còntratò;'
^8- deixar béqntregardpcumen^ noçeftame;
2.9 -apresentar documVnâçãb'̂ fóá.

f i

1.Í i

\Uá3. Além das penatídades citadas>a CÓNTR^^ ficará súje1ta, dinda^ ao canicelamenlò de sua inscrição, no
Cadastro de Forneç^òres do CONTRAtÀNTE e, no que cauber^;ãs demais penalidades referidas no Capítulo )V
dalei n.fi 8.666/93.' .11:; r

: -i !' i i

4.Comprovado impedimento oti feçbnhecida força rnaior, dcVidaménte justiflcâiclq é áceltó/peta Administração
do CONTRATANTE, em relação a uni dos eventos arrolados nòjtóm 2dèsta jâiusula, a CONTRATADA ficará
Uenta das penalidades mencionadas. ! ' ! > '

efetuados.

OÃUSULA dEoMÁ SÉTIMA - DA RÈSCtSÀO

5. As,sanções de.adveí^hçlã^e de fmpédl^^ licitar ewntratar com:a Adrninik^çãqido CONTRATANTE;
poderão ser apllqidas-à ÇÓNtRATÁpA juntemente com a de multa, deseontandorà dos pagamentos a serem

y \ i

uiú1. AIhexecução totaiòú parciãt dò Dsntráto ensejaa suá féscisãd, conforme disRokto nosartigos 77 a 80 da Leí
mfi 8.666/93. '

2.Arescisão do Ç^ntmto poderá ser;
!'l 3

2.1 - determinada póf'ato unilateral e escrito da Administração),do] CONTRATANTE, nos casos
enumerados nos inciMs 1á Xli e XVji do aHigó 78'dá Lei méncidnâda. notificando^se a CÒNTI^TADA com a
antecedência mínima de 30 {tHn ' | fe |T

2.2 • amigávèiy ipor acordoontré asAèrtés. redúzldâ á'tériind ho'processb>da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE; '

23 - Judicial, nos termos da leglsiaçãóvigente sobre a matéria. , ;

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização lescrita e fundamentada da
autoridade competente.

I

3.1 • Os casos dé roscisSocontratual serão formatmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditório e a amptà defesa.
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CIAUSUIA DÉQMA oitava - DA VINCUIAÇAO AO EDITAL, ÀPROPOSTA DA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERENCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Preg3o n» SRP-01/2021, cuja rebliiaçao decorre da autorização
do Sr(a). Marianna Lyra daRocha Santos Teixeira, e da proposta da CONTRATADA!

I

OAUSUUDEOMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não, possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas eJulgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão
dequalquer outro por mais prívilègladó queseja.

I !í| j
E, para firmeza evalidade do que foi pactuado, lavrou-se opresente Contratojèrnl 3(trés) vias de igual teor e
forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois do lidas, são assinadas pÍBÍas;represéntantes das parte
CONTRATANTE o CONTRATADA. i h

SãoJoâo dos Patos • MA 23 doJunho de 2021 i

MUNICÍPIO DE^Ò jjbAO DOS PAtOS
C.N.PJ. nff O6.089.668/0poi-33

Marianna Lyra da R(^ Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação e Cultura

CONTRATANTE.

v:

HERBÉTH ri: r:GUTÊRRES EIRI
C.N.P.J. nB 18.map^pl^60'

Herbeth Hcnório Ribeiro Guterres

Representante Legal
CONTRATADA

i Ki
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