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CONTRATO NS230625002/2021

APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, através do Fundo Municipal de Assistência Social neste ato
denominado CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob on^ 17.550.509/0001-00, representado pela Sra. Géssyka Rafiegia
Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social, portadora do CPF n^ 039.041.503-08 doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, ede outro lado afirma EXPRESSO ViP TRANSPORTES ETURI^SMO
(MF) sob ons 08.045.136/0001-20, estabelecida à Rua do Mercado, n® 100, João de Deus, CEP.. 65.057-363, S
Luís/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada|Peio Sr. João Batista Carneiro,
portador do CPF 067.391.993-53, tem entre si justo e avençado, e celebram opresente instrumento, do qual sao
partes integrantes oEditai do Pregão nS SRP-25/2021 eaproposta apresentada pea CONTRATADA, sujeitando-se
CONTRATANTE e CONTRATADA-às -normas-dÍscipiinares-da--Lei-nS-10,:520/02-e da, Lei mS 8:666/93, mediante as
cláusulas que se seguern: -

CLÁUSULA primeira'-DO OBJETO Í

/ " •. '' i
1. o presente Contrato tem como objeto ofprneciménto^de passagens terrestres para
• a .-t I j_ rt ^flllnirfnln inao^HòsiRatos/MA. para o exercic

atender asjdemandas do Fundo
de 2021.'<

ITEM ! • DESCRIÇÃO r— 5 '̂ÜN.Pi') QÜANT.:íl| : V. unít! V. TOTAL

1 <;3n inão dos Patos/MA à;Báisas/MA'—l' Unidade ;'>-5o, 'i. i:, rSôbíoü R$ 3.150,00

2 «;3n inão dos Patos/MÂ^à-Presiaente'Dutra/MA , Unidade • //75, À- ^ R$44;00 R$ 3.300,00

3 São João dds Patós/MAàXolinás/MA'-^ " ~ Uhidadè. a 50 [i • • R$30;00 R$ 1.500,00

4 Sãn João dos Patos/MA à Peritbró/MA-': íü';/ •.Unidade". ',50 M ; R$ 70,00 R$ 3.500,00

6 Çãn tnãn Hns Patns/MA à São iluis/MA 'lUnidade V\,'i50 Ú. ; •• R$ 133;00 R$ 19.950,00

VALORTOTAL li
t

R$ 31.400,00

j ' I

^ •; f n lCLÁUSULA SEGUNDA -DÒ VALOR DÓ ÇÓNTRATÓ
; ' . 1!

1 ovalor deste contrato', é.de'R$ 3Í.400;Ò0;{trinta e.um mil,.quatrpcentos;reais).^I • . f.. - " • • I,
._i. 5 ^c.'Tr»rmarãG dè'',Preccs- cónstante

I

f,'

proposta apresentada pela
earretando i à. Administração do2. Os quantitativos Indicados na''Pianjjiíá ae-íormação dè:.Preços-,cònstante da j

CONTRATADA no ÍPregãò •SRP-25/20?l^são:-.mefa^^^^^^ acafret;
CONTRATANTE qualquer obrigação quaritOia suá.èLeeuçãoipu.paga^^^ f . ,

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL "V

1Alavratura do prLenta Contrato decorre da, realização do Pregão na SRP-25/2p2i; realizajdo com fundamento na
Lei nS 10.520, de 17|de juiho. de 2002, na Lei nS 8:566/93e nas demais normas vigentes.; (. i

' " ' • ' " • - •• • Ij •'CLÁUSULA QUARTA- DA EXECUÇÃO DO CONTRATO . |IL !i -

1 Aexecução deste Contrato, bem como os casos neie omissos reguiar-se-ão pelas cláusulas

mesmo diploma legai.

CLÁUSULA QUINTA -DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

devendo-se excluir o primeiro e incluir oúitimo.
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CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE: i

1.1 -permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do'CONTRATANTE para aentrega

""Íf; J. «.»«.«•« *F«n.=lm.n,, fL»; d. A—do, .
Htatampnte ofornecimento, se for ocaso. ij • |imediatamente o fornecimento, se for o caso. ^

CLÁUSULA SÉTIMA ?DOS ENCARGO^ CONIBATADA ^

tais como:
a)'salários;
b)|seguros de acidentes;
c)íaxãs, impostos e;contribuições/
dJÍindenizações; - i
elValeTefeiçãof^VX Vy',Ví ^1/' /.í/'L' / '
f)yaies-transpOrtes;,e\\ys.;'̂ j;' .^..^ Jlii_
g)|outras que porveriturá. '

1. Caberá àCONTRATADA: ^ Ü ií''''' i
11 -respohder, em reiaçãòçaô '̂seus)empregados;j;^cí|:, todas a^s:)d%sas decorrentes;'dos produto/serviço,

• ?V " í ' í'
a);salários; , i' li'""' "" 'i •"
b)|seguros de acidentes; " " —--.ri ' t '' '

S;5)

W--
\vy.-" 1

, 'i I , !

hi!
rií"' ////-;•

IIC3,.C: \ S. T,' .

5rv'eti{uràJ/,edham:à ser criada^.e^exigid^s^peio Soj-errip. i ;

1.2 -mantW os seus ^preÍ^eiWàg^^lÂ^ cèNTRATANT^, porém sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão;IIUClllh»IC50L.^,.W o '^v' V^aT"—I ' ti

,™d...^r;iris:rísâÊ=fír^^^
CONTRATANTE; ! j| i '

14-respeitar as normas eprocedimentos de controle eacesso às depe|ências do CONTRATANTE;

responsabilidade afiscalização ou oacompanhamento pelo CONTRATANTE,

Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxanfado,
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18 -efetuar atroca dos produto/serviço considerados sem condições de conspmo, no
(vinte equatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxanfado,

1.9 -comunicar ao Serviço de Aimoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente eprestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 -aobrigação de manter-se, durante toda aexecução do contrato,
assumidas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas no Pregão n- SRP-25/2021.
CLÁUSULA OITAVA-DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAI^E^CAIS !

l.Ã CONTRATADA caberál^íTnda; • '

11 assumi aresponsabilidade por todos os encargos .previdenciários e|pbrigaçõeslegislação Í;i"^b^S"liBo.ob^ando-se,aSá,dá-Urs na época própria, vL que os seus empregados nao
manterão nenhum víncúlo erhpregatício com OCONTRATANTE, , | :',t ,!

sociais previstos na

1.3 -assumir todospííná |̂<^:i^ possíCei^em^ÍJ^rabaihistà,jdxi! oJpenal^rpbconadas ao fornecimento
do produto/serviço,|originariamentei;ouí^incuiada pbr prevení^ão^conex^b^^ |

1.4-assunlir, ainda, a-«piij^Wndjde^
Contrato.

. item anterior, não transfere a
ucz. d onerar o objeto deste Contrato,
solidariedade, [ativa ou passiva, para

• * I

2 Ainadimplência da CONTRATADA*'com, referência aos encargosjstqbelepdos ^np i
responsabilidade por seu pagament3;àWnist^ do CONTRATANTE, :
razão pela qual aCÒNTRATADAt.renúnciá^èxpressamente aquaiquer-vincu)p d.e spi ,
com o CONTRATANTE. ' .

;;GERAISd-- '-w.. f') . r'' '
Or:---V- ^ c:;-, íí ^r ' -

i , " - --J '• -V"' '1. Deverá aCONTRATADA observar, tambem,-o:seguinte^^

1.1-expressamente,proibida acontratarão de s4idor pertencente ao quactó de pelsóai do CONTRATANTE
avigência deste Contrato; • p ^

1.2 - expissamente proibida; a.ejcuiação dé publicidade acerca des|e Cpnt^Wsaivo se houver prévia
•ização da Admlpistraçã.o.dp ÇPNJMTÃNTE;ie . - - - - ,

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

CLÁUSULA DÉCIMA -DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado ^
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti Io e
atribuição.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1Aatestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutro servidor desígnio p^ra esse fim. ^
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DA DESPESA jj ^ j
1. Adespesa com ofcV^necimento do produto/serviço de que trata o:objetb, está acargo:^a dotação orçamentária:

t '

PODER;02 PODER EXECUTIVO - ' ^ l\
ÓRGÃO: 17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

3.3.90.39.00-OUTROSSERV^^D_^T^ElRO^PESSOAJUm^^^
CLÁUSULA DÉCIMaItERCEIRÁ^^PÁG^^^

contados da apresentação dos documeijt05juatp.aio)XON,pTANTE.^ ,, I •J

do CONTRATADO eò.reTS, em o^àlÍM autenticada.,^,,^, ^ j |

r:™i.... •fr-—devidas pela CONTf^TADA, nos termos.deste Contratp. - ,, i. j ,

• •' f^tn^Hn à CONTRATADA enquántó pendenteídeMiquidação/qualquer obrigação

•' 4. riocrio niiP a CONTRATADA não tenha.concorrido de alguma forma
detádãpeü CO—TE, entre adata acima

referida eácorrespondente ao efetivo pagamento da parcela, ser aseguinte.
EM = IxNxVP

Onde:

™;rm"TdeTafenÍre'a data prevista para opagamento eado efetivo pagamento;
VP = Valorda parcela a ser paga. ,

1=[ndice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:

Í''J '
ir' •'
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l = (TX)
365

I= (6/100)
365

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

6.1 - Acompensação financeira prevista nesta condição será incluída
posteriormente.

em fatura a ser apresentada

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA-ALTERAÇÃO DO, CONTRATO

1Este contrato podeíékr alterado nos. cdsos previstos no,art. 1.1 8.666/à desde qire haja interesse daAdministração do CONTRATANTE,, com aapresentação das devidas justificativas. • | j

CLÁUSULA DÉGMAÍQUINTÀ -DO AUMENTO, ÒÜ SUPRESSÃQ

ns 8.666/93.
V//lkMy\ '

2. ACONTRATADA fica, obrigadá'a''aceitapnas;mesm^SGondiç^^^^^ 1 ^
necessários, até olimite ora previsto; calculadojobre o.valor,a^ercontrat i | ^

. Vv .. ...htViLX''L.cni. c.iMn «

: se fizerem

3. Nenhum acréscimo oS supressãp\1roderá,.exceder-o, iimite^abilecidó jne^ cláusula,
.1 i.;t ».s>-i-ae rr>nfrat;)ntPC. i s/i I

salvo as supressões

resultante de acordo celebradp entregas partes contratantes. ,_
1 ! li ' I I .1. r- -*

CLÁUSULA DÉCIMA'SEXTA- DAS PENALIDADES
\'Ji

r\ líl
••'V •fi'i

1. pela inexecução; total ou teçfeMiíTroh
assumidas, aAdministração dà CONTRATANTE-Dodera, garant,da.a,pré«a,defesa, aplicar aCO
sanções:

e demais obrigações
garanti^^êíévà^f^á;á,5licay àCONTÇLATADA as seguintes

'v \ \ \_J, .'-V - • , * 1 ; 1

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da p̂or ocoUncia, atJo máximo de 10% (dez
1.3 -muitaide 0,5% (cinco décimos por cento)P»!pJ(.br motivo não aceito

por cento) sobre ovalor,total deste ° jp Autorização': de Fornecimento previstas nos

por cento) sobre ovalor total deste Contrato, quan ^ AM.prizacão de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e

oficiai;

15 -suspensão temporária de participar em iicitação eimpedimento ib contratar com aAdministração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 5Ã0 JOÃO PATOS/MA, por ate 2(dois) anos. ,|
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2Ficar irirpedida de licitar ede contratar com aAdministração Pública, pelo prazo de até 5(anos) anos, garantido o
direito prévio da citação eda ampla defesa, enquanto perdurarem os '
seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade, aCONTRATADA que.

2.1 -ensejar oretardamento da execução do objeto deste Contrato; ,,
2.2 - nãomantiver a proposta, injustificadamente;
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 erifregar documentação exigida nocertame;
2.9 - apresentar documentação falsa. .

3Além das penalidades citadas, aCONTRATADA ficará sujeita, '̂"da, ao, canceiame|p de sua inscrição
de Fornecedores dò CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no ^p
8.666/93. I

penalidades mencionadas. r_jj H W]/- Jj'': * j
5AS sanções de adiertênc^ ede imi^c^-iíeníbje átane ^ii^atar ccnt|̂ Aiím|nistr^^P do ^i^RATANTE, poderão
ser aplicadas àCONTRATADA juntamente com^a de multa,'descom^dp-a dos^pa^mentos sere^
CÜiUSULA DÉCIMASÉTiMA -DA RESCISÃO i i . I
Ainexecução total ou parcial do 'enseja esua rescisãoi^cbnfor^ .disposto nos artigos 77 e80 da Lei n»

.666/93. 1 l7'Í''̂ \\'t Oi'''" 'li-^ ' í
2.ArescisãodoContratopoderaser:,^v\ vA i , -, • •]/ íi '

CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
jcom aantecedência mínima de 302.1 -deteriírinada por ato uniíá&fe^rito%-Âdmj.n^^^

aXII eXVII do artigo 78 da'Lei mençibri.a"dâ",:notiflcando:se,a CONTRATADAjçincisos Ia v,

-amigável, por acordo entre^í^^O^ía^Wo,no pro|Sso'da llcl^ção, desde que haja
conveniência para a;AdnfiÍnistração do CONTRATANTE;

2.3 -judicial, nos termos da legislação vigente sobre amatéria.

3. Arescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita, efundamentada da autoridade
competente. [ —^ —- —-- -- - - -—-

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

cláusula décima oitava . DA ViNCULAÇÃO AO EDITAL, ÀPROPOSTA DA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA
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1. Este contrato fica vinculado aos termos do Pregão n^ SRP-25/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
Géssyka Raflégia Lima Sousa, eda proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

privilegiado que seja.

eCONTRATADA.

/

/ SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, 25 de JUNHÓ de 2021

EXP%SSO-ViP-TRANSft)RTÈS ETURISMO, LTDA
CNPJ n'08^0454_36/C001-20_J (

Will
CONTRÃtÃbOy:Ç""

)

c
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