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POLHA N«

•o ao

unicef#

CONTRATO N2 230625001/2021
j

APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede nal^n-^Getul valhas, 135 -Centro, Inscrito no CNPJ (MF) sob onl0^-0B9-668^01-33, representa o
Sra. Thuany Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração, ^ ÍraNSPORTES É
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ede outro lado afirma EXPRESSO WTRANSPORTE
TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob ons 08.045.136/0001-20 estabelecida =
Deus CEP- 65 057-363, São Luís/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ^
apresentada pelo Sr. João Batista Carneiro, portador do CPF 067.391.993-53
celebram o presente instrumentordo -qual-são-partes-integrantes-o-Editai-do Pregao n- SRP 25/2021 e
proposta apresentada'' pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE. ;e CONTRATADA as norma
disciplinares da Le/n^ 10.520/02 eda Lei n? 8.666/93, mediante as clausul£|s que se seguem: ,

/ I ''
CLÁUSULA PRIMEIRA -DÒ OBJETO | ' ; | ;

1opresente Contrato tem como objeto oforneçimen%ê,R^ terjestfes para as dmandas da
Secretaria Muniiipal de Admlnistraçãoldo.MiínicípIdáe Sãg.João^dps^ o,exercício 2021.

I _ [lí'! ''
QUÁNT.- vV.UNIT

/DESCRIÇÃO.
i !São Joio^dos Pátos/MA aiBàlsas/MA r

lãoidos Patós/MA à'Pre'sidente bütra/MA-^ 1,'r
São Joãoidos Patos/MA à'Colínas/MA.
São JciOidos Patos/MA à Pèribró/MA

"1!São Joãoidos Patòs/MA à São :Luis/MA -
VALOR TOTAL

CLÁUSULA SE61JNDA - DO VALORlpp CONTRATO

' (fr^ /<•/ -J»1
1. ovalor deste contrato, é.ite\^,3ÍÇ110jl)0|̂ nte.e sete mH/cei^ ed«'̂ is).. ;
2os Quantitativos Indicados na "piajíihVde FÔÍitm^^d&re^:^^ ápr^i^a ptó
CONTRATADA no Pregão SRP-25Í(2bS:-;'íãb:meraT^t4^^^^^ naq acarretando a minis raça
CONTRATANTE qualquer obrigação qüáqtó'j_s„u^x^^ •

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
vv .

S '

\J

UND'

Unidade.'. 20 jy; 1 R$ 63,00 R$ 1.260,00

;\Unidade 25 R$44,00

VíU.nidadé 15 R$ 30,00

VÜhidade' 15^;. R$ 70,00

Unidade'í ,• 250 R$ 133,00 R$ 33.250,00

1 Alavratura !do presente Contrato decorre dá realização do Pregão nS SRP|25/2021, realizado com
fundamento na Lei n® 10.520,, de 17 de julho de 2002, na Lei ns 8.666/93e nas demais,normas vigente .

'' \

CLÁUSULA QUARTA-DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - • ^

1. Aexecução deste Contrato, bem como os casos nele omissos
nPlos oreceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente; os princípios da Teoria Geral d
Contrat^e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, 'da Lei n= 8.666/93 combinado com o
Inciso Xll do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA
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expediente, devendo-se excluir oprimeiro eincluir ouitimo.

CLÁUSULA SEXTA -DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE j
11

1. Caberá ao CONTRATANTE; i!

1.1 -permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às depindências do CONTRATANTE para a

ii•
CONTRATADA; / . t/ 11 ^

™í^dev4er os pToduto/serviço que não apresentàrem condiçõ|de'serem usad^ji
1.5 -solicitar atroca dos, produto/serviço devolvidos mediante comunicação a,^ser feita pelo Serviço

-Ucitar, porlntermédio de Autonzp0i^rn^ento.e|edida peio
Mnc nrnrilith/servico obiétO.deSteCÒ^ra^,.. . (T,'1 1 \ . 't ^

1.6 - solicitar, por mtermeuiu uc mul^.

fornecimento dos produto/serviço objeto desteGòntra^;. fy
1.7 - comunicar à.CONTRATADÂ'̂ qualquer irregularida_d,^i

interromper

CLÁUSULA SÉTIMA

1. Caberá à CONTRATADA;
!• •

1.1 -iesponder,, em lIÍSb^^Sj^^r^sá 'Í'""
produto/serviço; tais como: - pilpTC "" " í' h '! . 3 • !

; a) salários;, .• l If' S'
j.bj seguros dè-|çidém«;..í;j;_ • !-
[ c)taxas,impostose)çòntribuições; '
) d) indenizações;\ ' r-.X y. -pr, i
íe)vale-refeição;>^^-i^:. í,; ;
•, f) valesrtransportes; evV^^-íj _
\g) outras que ^gidas peto Governo. ;

1.2 -nianter os seus ampreg^rsuiá^f^^Pl^? do. CONTRATAJiTE, porém sem
qualquer vínculo èmprègatício com O, Órgão; " . | | '

disciplinares do CPNTRATANTÊ/„,..^.w-— i
às dependências do CONTRATANTE;1.4 -respeitar as normas eprocedimentos de controle eacesso.

essa responsabilidade afiscalização ou oacompanhamento pelo CONTRATANTE,

produto/serviço;
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17-efetuar aentrega do produto/serviço objeto da Autorização dé Fornecimento, de acordo com a
necessidade eointeresse do CONTRATANTE, no prazo de 3(três) dias úteis após orecebimento da Autorização
de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado; 11

18-efetuar atroca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo
de 24 (vinte equatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida peio Serviço de Aimoxanfado,

1.9 -comunicar ao Serviço de Aimoxarifado do CONTRATANTE, poi; escrito, quaiquer anormaiidade de
caráter urgente eprestar os esclarecimentos que julgar necessário; e -•

1.10 -aobrigação.de,manter-se,-durante-toda,a-execução-do^co|ra|orem-qom^^^^^^^ as
obrigações assumidasf-todas as condiçéès de habiiitação equaiificaçao exigiclas qo Pregao.n- SRP-25/2Ü21.
CLÁUSULA OlTAVfr. DAS OBRIGAÇÕES SOCiAIS, COMERCiAIS EFISCAIS

l.Ã CONTRATADA caberá/,ainda: ^

11 -assumir aresponsabiiidade.portoSsSs.aBa^gfeVJ'̂ ^"?^""^ ^
na iegisiação sèiai e TempregadosrâAmarteri^-í^líuf| '

12 -aisumir, tariíSrfiiCÍèspmsaWlidadê^p^^ providáicias-e 'óbrigqçõesiestabelecidas ra

dependência dojCONTRATANTE;^j p' {• ' i
13 -aLumir todos osilncarBOS-detposs(veiWsãfi»fifilhj|4 J-^ivii o| penai,! relacio^to aofornecimento diiproduto/serviçoiíírig&iamente ou vinculada.^qr^rey|ção,conexão ou cqnt.nenca, e
1.4 -asLmir„aindafep%l|̂ ? palos encargà jfca. èfeis résuitant^s da adjudicação
ntrato. • íífe^ !

I

•

•J'
"l :

deste Contrato.

2AInadimplênciã da CONTRATA&À^íòmXréfá^ estalaplècidos :no item anterior, naot;ansfere resjonsabiiidade por V^u^^liíêntâ/ríidmrnistfgãò^db^ nem Podera onerar o
Íl^d^t^Sr,- razão pela "ualquer vinculo de

' . . . y. - «irnMTQ&TANTP, . ' i iw. .Vi 'solidariedade, a|va ou passiva, para^cpm oCONTRAT^N^TEí
CLÁUSULA NONÍv -DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá aCOnItRATADA obseryaf, também, õseguinte:,
j - ' .

• í;

J '

1.1 - expressamente'prdbid^ conÍM^d^ ^^rvídor perte^^ ao quadro de pessoal do
CONTRATANTE durante avigência deste Contrato; ,j

1.2 - expressamente proibida, aveicuiação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver
prévia autorização da Administração do CONTRATANTE, e j,

1.3 -vedada asubcontratação de outra empresa para ofornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA -DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO
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essa atribuição.

2AS decisões eprovidências que ultrapassarem acompetência do servidor designado para esje fim deverão
ser solicitadas aAutoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para aadoçao das medida
convenientes.

3ACONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante operíodode vigência do Contrato,.para representá-ia.administrativamentesempre-que fotnecessar,0.-1
!ii ' 'CLÁUSULA DÉCIMA^PRIMEIRA-DA ATESTAÇÃO | j' '

1. Aatestação daí faturas correspondentes ao fornecimento do produto/sejyiço caberá áo Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutraservidor^dwignad^^ para esse fim. •, j ,

! II ' ' ' '
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA DESRESAÍ^^ |

; - nnortrata n.,
1. A despesa com o
orçamentária: |

Nesta, a cargo da dotaçãofornécíí^ntb-daí prõduto/sêtxiço de que^rata .o^ gbjero,^est:

\V.\V V 'V'' ' 'i
PODER: 02 PODER EXECUTIVO .|Vs (t, 'íi'' '
ÓRGÃO: 03'SECRETARÍA DE ADMINISTRAÇÃO-' ' .. ,
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ! \ J nc AnÁ'/i'iwicTRAr&n ''
04.122.0003.2004.0000 - MANUTENÇÃOXfUNÇLOÍiAMIÍ!!!?3.3.90.39.0Ór-OUTROSSERVlÇOSDÉtERCEIROS-PESSOAJURlplCA V>.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO^pÍaGAMENTO
'• \m '

1. ACONTRATADA deverá apresbhtaiVn^^^^

{V}

dias contados da apresentação dos^docurnentos-jumo a^(o).pNTRArA^^ ...

ou sede do CONTRATADO eoFGTS,, em original ou ern.fotocopia autenticada.^ . |
3OCONTRATANTE reserva-se odireito de recusar opagamento se, nol^ò' da atesíação, os P™duto/se™ço:rPv::em em: perfeitas condições de consumo ou ^ desacordo conyas especf,caçoes
apresentadas e aceitas. 'jl í

4. OCONTRATAWoderrdâízFdo- míntã^ a-pagar os valores corrispondentes amuitas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

Lrr s
pagamento.

6NOS casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a^^TRATADA não tenha concorr^^de aigu^
forma para tanto, fica convencionado que ataxa de compensação fmance.ra devida pelo CONTRATANTE,
adata acima referida eacorrespondente ao efetivo pagamento da parcela, ser aseguinte.
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EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios; , . .

N=Número de dias entre adata prevista para opagamento eado efetivo pagamento,
VP - Valor da parcela a ser paga. ,

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

365

l = (6/100)
365

I = 0,0001644
/

» ,f

TX = Percentual da taxa anua) =6%. ,

6.1 -Aicompensação financeira prevista nesfa condição será inclilda em fatura ajser apresentadaposteriormente.; * _ I '• ^ '
CLÁUSUIA DÉCIMA QUARTA.-DA ÀLTERAÇ?Ó-DO-CONTRATO^^ j

1. Este Contratolpoderá sííggdg^sos prevg
Administração do CONTRATANTE,•com,a apresentação.das^devidas justifiçat vas. j .
ClAUSUWDÉC!MAQUINtA-DOjAyMENTOOÜsUPRE^%_,,i',.!, jl

parágrafos 15 e29, da Lei ne 8^666/93. n ^ ^ ;

2. ACONTR/^DA fica obrigL^^^mesmas condiç^idtadai o^^sd^os ou siipressões que se
fizerem necessários, até olimité okpr^visto,:^^^ i

cláusula, saíyo as supressões
zereni lie^.cs»ai.iwa, U..^. '

.Nenhum acrélcimo ou supressãof^de7|iexce^^^^
resultante de acordo celebrado entre ásipató^òj^atar^^^^^ ,y li ^ísípaltes.

'[ V _.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DAS PENALIDADES

seguintes sanções:

/
'J

unicef^â?

12 -muhfde 10% (dez por cento) sobre ovaior total deste Contrato, no caso de inexecução totai,recolhida^p..del«.as^
,0. ,e^or cento, ^^-ort^
de 15 l^7-'̂ '̂;VdTo1%?trê7~ por dia de atraso epor ocorrência, até omáximo de 10%
(dez por cen;o7sote o°;atí tot\l deste Contrato, quando aCONTRATADA, iniustificadamente ou por motivo
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contadoda comunicação oficial;

15 - suspensão temporária de participar em iicitação e impe'dimento de contratar com a
Administmção do do(a) PREFEiTURA MUNiCiPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, porjate 2(do,s) anos.
1. Ficar impedida de iicitar e de contratar com a

CONTRATADA que: " ' I '

2.1 -ensejar oretardamerito,da execução do objeto deste Contrato;2.2-não''mantiver aproposta, injustificadamente; ,|
2.3 -comportar-se de modo inidôneo; 1
2.4 -fizer declaração falsa; ' ,• |
2.5 -cometer fraude fiscal; 7
2.6 -falhar ou fraudar ná execução, d^^ontmto»,. '̂̂ ^ ,
2.7-nãocelebrar9.contrato;

2.8 -deixar de entVeg^^urnentação exigidã no certame;_^s.^^^-_ ^ .
29-apresentar iocWientaçãOífal^^^^^ n V'/".

.|i|̂ j

,.r„ „»á=,1iHaries citadas! raÍGONTRATAPA ficarafsujeita, ainda ao,;SanÇ®'a
Ca^^ot
da Lei n.2 8.666/93.

1

4. comprovado impedimento ou
do CONTRATANTE, em relação <un^^dos eventos arrolados, no, .tem, 2dsta ,Clausui^„ ,
isenta das penalidades mençionadasY ' 'íVl' • t '

poderão ser apiicadas àCONTRATADAti5p;^ente-corn,a,de rr,tdtj,,des ontando a, Pg,
efetuados. i '

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA RÉSCISÃÒ:::^

1.AinexecuçãoLai ou parciai do Contrato enseja rescisão, confolnddisposttfnos artigos 77 a80 da Lei
pQ 8.666/93. |. ' ' ' ' ' . l!' " í.
2. Arescisão do Contrato poderá ser: |ii.

2.1 -dS;rmi^ prato''uniia;e;ãrV;saiti; ía Admmisí|̂
enumerados nos incisos iaXii eXVli do artigo 78 da Le, mencionada,, notificando se
entecedência ^^^es, reduzida atermo no' processo da iicitação, desde que haja

conveniência para aAdministração do CONTRATANTE;
2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre amatéria.

3. Arescisão administrativa ou amigávei deverá ser precedida de autorização escrita efundamentada da
autoridade competente.
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3.1 -Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
0 contraditório e a ampla defesa.

CLAUSUIA décima oitava .DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, APROPOSTA pA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA

1Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n= SRP-25/2021, cuja; realização decorre da autorização
do Sr(a). Thuany Costa de Sá Gomes, eda proposta da CONTRATADA. |

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

de qualquer oütròipormais privilegiado que seja. : < , (

CONTRATANTE eCONTRATADA. •. '• ' " ' 'lAUA. K.'L/Z\ i .•

t i!

i''/'sÁíS-jÔÃÓáoS,PATOS -MA,.25 de JUNHO ie-jZmí '̂; ,i ^
. ;:'-r S /.»—> } >.•».; I

i\'\' A'"li/."'. i
/ V _<íKir7vVi<3Ã/-k'i/-\Ãrt,oATrí<:/MA

PREFEITURAMU

^ '̂•""cnpT-^

—'ilil ''-VA

HaO JOÃO; PATÓS/MA r
;/0001-33-. " '

-CONIRATÃNTE-I'
•n/:

•AK'' ,1 'j' IJ- _

Sp^SSO^VÍpM^N^^RTES.ÉTUWSMC LTDÃ-'
S \ VKin>i^nQ h/ic; i,oí:/nnni^2n' ;

, I
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