
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ Ne 31.342.177/0001-08 í:
Secretaria Municipal de Educação 11

CONTRATO N2 230625003/2021

11

11

folha

unicefiêJ

11

CaLt, pld';do CPF 067.391.993-53, tem entre si justo eavençado, ecelebram
São partes integrantes oEditai,.do^Pregão-ne;SRP-25/2021-e-a^proppsta-^aprese^ suje^.^^^^
CONTRATANTE e CONTRATADA' às ^normas disçiplinares da Lei n- 10.520/02 e da Lei, •, ' '
cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DÒ OBJETO
\ ^' • I.

1. opresente Conlratpltem como objeti, dfcfheçjme^^pass^éns terrestrèsg^e^er as demandas da
Secretaria Municipal de Educação do:MunlcípJb,^-|ãb.Joãp.dos_^atos/m^^ °®H í' ' '

i' '''' r—1'j: \
1 =—^—. 'T r-—7' • FvTÍKÍnTT *'ni iAnTi i;/DESCRIÇÃO

à,Balsás/MAPátos/MASaoJoão
rà""Presidènte:DÚtra/MAPatos/MASaoJoão

Ratòs/MA•à Colinàs/MAí.^t.

São João dbs,Patos/MA.àPeritpró/MÂ
Sãó'Lüis/MAPatos/MAà

VALOR TOTAL i

CLÁUSULA SEGUNDA -DO VALÓR Di),contrato , .
Lc ..i,

1. Ovaiordestecdntrato, éde>B^6^^ÔKtri^ eseisimii, se^»™^^
2. Os quantitativos indicados nà, i^iapilba^de forma^M de Preçosj constante
CONTRATADA - meramente^estimativc
CONTRATANTE

Unidade
Unidade' \JÁ25..r^ü:

^Unidade* /]ÍÍS\
Ünidâde\

Unidade. • :250.i'i

V. UNIT TOTAL

R$63,00 RS 945,00

R$44,00

R$70,00

R$ 133,00 R$ 33.250,00

oropósta apresentada peia

qualquer obrigação,quaAtoiMua^execuç^ppy^pjgat!^ •" 'A', • fAl
í - . í A. ,pi

CLÁUSULATERCEiRA - bO amparo legal
- 'I •• ^ ' '

1Aiavratura do prisehte Contrato decorre da reaiizaçãà do Pregão na- .SRP.ãS^ãtól, realfedd com fundamento naieí^S, de ?7jde julhode 2002, ha,.Lei,p^8;666;'93e nas d^ais.normas«|ent|. | ,
í !_ í-rtiii-rnAXOi'-X,.—

liCLÁUSULA QUARTÀ -DA EXECUÇÃO DO CONTRATO^

d«....»»»."

C5~'d."»í.« .Sõi,d.... n. iw..».s».d.«1
mesmo diploma legal. i

11

CLÁUSULA QUINTA -DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA ',
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devendo-se excluir oprimeiro e incluir oúltimo. j|
11

CLÁUSULA SEXTA -DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE |j
1. Caberá ao CONTRATANTE: J

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

CONTRAIA; ^^oi„£s.produto/serviço apresentarem condições de sererr. uj^os;.
1.5 - soiicitar,a trota dos produto/serviço devpividos mediante comunicação.

rif.rir,- f , .A. ...IAlmoxariMo, por .intermédio de Aut6riz^açãoaeWn«iment^
• fornecimento dos produto/serviço objeto,d«feContrato;.>.^^

1 -7 _romiinirar à CONTRATADA, quáíbuer irregularidade

ser feita peio Serviço de
|,j

pelo Serviço; de Aimoxarifado, o

imediatamente oforriecimento|:p^f^tf.MS^ CI!| fjíy| | J
CLÁUSULA SÉTIMA |D05ENCÀRGds^ebt^%pA^j^ ! j"|

l ,• \rv A(/.
1. Caberá àCONTRATADA: )\/ | | iV^

tais como: ã . - . rV""! 'Ü- í •' f S
a)saiários;. 'A '1} J jfj: | '1 ; ; .
b) seguros.de aad^tes;^ • /Af"'". /V kj, r' " >' |
c);taxas,impostos3'con^ ' '
d)[indenlzaçõesrnUv;y - t"
e)lvale-refeição; f
f) vaies-transportes^fe^^^é^S—>. i •g)|outras.queporver;tSra|̂ g^ÍB^^)P^9|̂ ^^

1.2 -mantas seus ,empregados sujeitoTí^h^rmas di^iplinares do
vínculo empregatfcio cbm o órgão; •

^ í

CONTRATANTE, çorém sem qualquer
Ir i

CONTRATANTE; [ — ^

1.4-respeitar as normas eprocedimentos de controle eacesso às dep |̂ndências do CONTRATANTE;

responsabilidade afiscaiização ou oacompanhamento peio CONTRATANTE, ,,

I I
] I
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Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxanfado; 11

1.9 -comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, quLiquer anormaiidade de carater
urgente eprestar os esclarecimentos que julgar necessário; e I

1.10-aobrigaçiode.manter-serdurqnteToda.a.execuç^.do,cont^^m |̂̂ Jdade com as obrigações
assumidas, todas as condições,de habilitação,equaiificaçao exig.das no Rregao n- SRP 25/20 .

/ 1 .• dfi i' **./
CLÁUSULA OITAVA -iDAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

/ . . ^
l.À CONTRATADA caberá, áirida: •;

manterão nenhum vínculo em'pregatfcio;com;o:CONTRATAN j

e,padiicí de acidenta,de trabalho, Çluando, acorti^didíi^eJílebdodêndáido CONTRATANTEr
fornecimento do produto/serviço ou,em>conexao com ele, aindaque acontefdo e ,p, ,

13 -assuin todos os encark^sfc(v-élTiê^n'̂ tmhaHft^^^ fornecimentodoprodtí;^s^iço,origlnariamentebuvincu,adaporprevençãorccm^o.^
„. alhd. artAte*....ar...,Í./.|pl| —

contrato. i ; í ')
d. A bAd,r,o,eh.i.

sn.t"t.'s»r«àkp|toã^ "
com OCONTRATANTE. . ' í' " '

* ' - • V/CLÁUSULA NONA-DAS ÔBRIGAÇÕES GERAIS ,

1. Deverá aCONTRATADA observar, também, oseguinte:

1.1 -exprisamente.Rfoibida ajpntrataçãchdeje®^ ,|í,Ídro.de pessoal do CONTRATANTE
durante avigência deste Contrato; 11

1.Z - expressamente proibida, aveicuiação de publicidade acerca deste Contrato, saivo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e I'

13 . vedada asubcontratação de outra empresa para ofornecimento do produto/serviço objeto deste
I I

Contrato. ;.

CLÁUSULA DÉCIWIA-DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO |
I I
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atribuição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-DA ATESTAÇÃO |j f j
1Aatestação das fat4s correspondentes ao fornecimento do produto/serviçojcaberá ao Chefe do Serviço deAlmoxarifado do CONTRATANTE, OU aoutro servidor designado para esse fim. , | j

I ' •

CLÁUSULA DÉCIMA;SÊGUNDA -DA DESPESA
I 1

1, A despesa

PODER

ÓRGÃO

S®f^VvÍNC»^;^ENTÓei |̂oBCDUCAç^;^.^^
3390 39.00--OUTROS SERVIÇOS DETERÇEIROS t PESSOA JURID W

)\ j ^
CLÁUSULA DÉCIMAjTERCEIRA rDO PAGAMENTO.. - i V '

I —•

Iorçamentária:

}

1. ACONTBATADAldevaà apresentarl

j_ ^/^AiTOAXAnn «k!cr;T<; ísm nridnalóTrem fotocópia-autentiMda. X-- "'. j: i
regülandaae nscai paid i^um a s- ^do CONTRATADO eoiFGTSi em original0i|mfot^pia^amj^^j^ ,.^^

Kl' I ' . »
aceitas. [ ' ir.,}.'

4. oCONTRATANtÍ poderá deduzir do montante apagar os. valores corresjrprídentes m̂ultas ou indenizaçõesdevidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. ' Í̂

rH,;Hn^àXoWRÀfÂDÀ'enquanto pendente' qualquer obrigaçãoL^irrgerdlrenaLaç"
J ntn HpcHp nue aCONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma

parT;^õl^^:ncion^rue ataía^e compensaçõo financeira devida pelo CONTRATANTE, entre adata acima
?eferLa ê correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser asegumte: •
EM = lxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
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N=Número de dias entre adata prevista para opagamento eado efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

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

365

1= (6/100)
365

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

6.1 -Acompeiís^ financeira ,prevista nesta-condição será inciulda In^ ;íatura| aser apresentada
posteriormente. / " . • ií v i

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -DA ALTERAÇÃO DO CONtRATO

1. Este contrato plderé ser alterado nos caso..pr^s^^:;.65 da ^i 8.665/|3, ^esde que haja interesse daAdministração do CONTRATANTE, com aapreserrtaçM^das.devi^s^^ , |
í •y-- A,'

CLÁUSULA DÉClMAlQUlNtArf^^ÃU^ÉN SUPRESSÃO |

ns 8.666/93. í; . • | s/

iY fV j

unicefíê)

ionforme dispostb'np'afe parágrafos 1^ e22, da Lei

ACONTRATADA ica.dbrigada a """""lecessários, até olimite ora previsto,UiçuMo^sobre'p vaiora-sercontr^adM j t .' . h
[ATADAnca oongaaa a aceudi ima lucomaj

;, até ollmitè ora previsto,Icalcujado-sobre-p valor a-sercon^^^^ |
. ^ --Í\llHVi-/;;yrPder olimite3. Nenhum acréscimo ou supres^,boderáíexceder o II ^ '/,///• ÉÍ.j;, • í i

resultante de acordo celebrado'entreíasVartps^co^^^ /{• f/\ ' ^í
I :a\\avw^^ •CLÁUSULA DÉClMAlSEXTA-DAS PENAtlMDES^ n.'« r,. i

sanções; I ; ' • • W • ' ' i |

;Í »|a« PO. ..«.M*,..V.W tóol a»i. c»i..n nl
por cento) sobre ovalor total deste Contrato, quan ° ^ ' Autorização de Fornecimento previstas nos

comunicação oficial; ocorrência, até o máximo de 10% (dez

por centoVsõbTef C^nl^o, quando
oficial; !'
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2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6- falharou^fraudar ,na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;

2.8 -deixar|de èntregar documentação exigida ho certame,,
2.9 - apresentar documentação falsa..

15 -suspensão temporária de participar em iicitação eimpedimento de contratar com aAdministração do
do(a) PREFEiTURA MUNiCiPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2(dois) anos. |;

seja promovida areabilitação perante aprópria autoridade que aplicou apenalidade, â pNTRATADA que.
2.1 -ensejar oretardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustifícadamente;
2.3 - comportar-se de modo ínidôneo;
2.4 - fizer declaração falsa; -"t

ÊOLHA NO

unicef©

8-665/93. i . '~"i wi'̂ r
4. comprovado imilódimento^íí^àd^^^^
CONTRATANTE, emjrelação aum,dés-evento>^rrolados.np|item 2desta^^CiaH^laJa CONTRAIA
penalidades mencionadas;' j\j j \VYy. | ,;i ^
5. As sanções de adiertência ede imit^d&FdiliSlioi^n^^
ser aplicadas àCONTRATADA juntamentexpm-arde muitardescontandp^a-do? pagamentos aserp e

' ' • •Viú• ,.sKj •ijj! í »•CLÁUSULA DÉCIMAlSÉTIMA-•'íJC ij^- Y*,: J í
1. Ainexecução totiirou parcialí%r|t^a sua res^^r |̂mé^i|íst^ nos afes 77 a80 da Lei ns
8.666/93. ^ ,;:i ^

,

2.Arescisão do Contratopbderá ser:
Hn rnMTR/.l-deterl.adapor,atounilatdral;ees^^^^^

incisos 1aXII eXVII do artigo 78 da Leimencipnada„notiflçandp-se aCONTRATA ^̂ j ••
por atordo. entre as .partes, redüzida atermo do processo da tói^ão, desde que haja

conveniência para ajAdrhlnlstração do CONTRATÃNTE; ' . • ; .1
2.3 -judiciai,jips;terjnos4ÍaJeg|s!ãçãs.Yigeníe.^^^^^ "

3. Arescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização =fundamentada da autoridade
competente. ''

3.1 -OS casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditórioe a ampla defesa. ' i
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CUUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCUIAÇÃO AO EDITAL, ÀPROPOSTA DA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n^ SRP-25/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, eda proposta da CONTRATADA. i•

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

privilegiado que seja. ( j

e CONTRATADA. í . , , [
Á

SÃO JOÃO DOS PATO^.Má:25 de JUNHO de 2021|

•T''

Al/nt""SEClilÜNIbPAL''dÍÍS® JOÃQ
•VM" CNPJnS31.34^Í7/O001-O8:Í\>/r . ,
•A) '̂'"^CONTRATANTE 1 '! !

í-j

!'• 1
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