
ESTADO DO MARANHÃO |'
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA |
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CONTRATO N2 230625004/2021

unicef^

. municipal OH SAO .OAOCONTRATANTEJnscrito no CNPJ sob on- 10.547.447/ ^ P doravailte denominado simplesmente
secretária Municipal de Saúde, ETURISMO LtdA, Inscrita no CNPJ sob o na
CONTRATANTE, e de outro lado afirma EXPRESSO 057-363, São Luís/MA, doravante
08.045.136/0001-20, estabelecida àRua do Mercado, n® 100, /ortador do CPF
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato instrumento leio qual são partes integrantes o067.391.993-53, tem entre si justo eavençado, ecelebram p roNTRATADA^Ísuieitandci-se CONTRATANTE e
Edital do pregão n^ SR^25/202a--e^.propp^CONTRATADA às normasdisciplinaresdalelns 10.520/02 eaa Lei n o.ooo/ , ^

• •• . .• I , j
CLÁUSULA PRIMEIRA-DO OBJETOLHUOUL« i ' ^ P i" I

opresente CentrLo tem comc objeto ofprnecimerko <^passag:nsíerresm^^^ atender ^demandas da Fundo
Miinírínin de São JoIo dosjPatps/MA,^para;0 exercício de2021. t ,Municipal de Saúde ^do Município de São João dos)Ratos^A,^çara^^^^^^^

5 ', • • Kt-iri
:—I—: ^ =——7 ^ ír-- s ZT ' \l'"l

DESCRIÇÃO

São João dos PatóWMA àiBãisaVMÃ'
São João dos-Patos/MA ã Presidente Dutra/MA
São João dos-Patos/MA"à GòlihàsVMA-^
São João doS :Pàtos/MA à Réritoró/MA
São João cios.Ntós/MA àSãp.Luis/MA

VAL0R:T0TAL1

CLÁUSULA SEGUNdÍa 7rDP, VALORDO CONTRATO,
1. o valor deste

^ ^ÜND
Unidade

Unidade,

Uhidadev

Unidade'-,

•^UnidádeV

V. TOTALrV.UNlTiQUANT:
R$ 3.150,00R$ 63,00
R$ 2.200,00R$44,00•/>-:50i[,^]
R$ 1.500,00R$ 30,00
R$ 3.500,00R$70i00

R$ 33.250,00tR$ 133,00
R$ 43.600,00

este còritratb,' éd^$Í6.^0,pÒ.tauarenta itrês mlli|̂ ^nttóreay.i; :t'•; ;• ' "y,-., -J// . I, K',L
.rniSnUlía 'delftrmadto de-ÍPreços-.constante.,da• " A- A '"^"''planilííííe'̂ ^^^ de'''frreçpsí'constar te'''dai proposta apresentada pelaOs quantitativo^ .indicados na ^lan!j.ha •'?'̂ VÍ?m:5tiiin<'̂ nãJ acarretando a Administração do

• çnp.9tí/2021-^são-smeramente 'estimativos, nao, açarrewnuu. a

CLÁUSULA terceira.-DP amparo legal ^ ,

1Alavratura do preSehte Contrato decòrre.dareaEz^io do=Rrdiãan? r reaílzadc^com fundamento njíeí^Sd:?^ejulhode2002,ná;L^:n.8.666/93^ \
CLÁUSULA QUARTAV DA EXECUÇÃO DÒ CONTATO v| 1? ' -- "

1. Aexecução deste Contrato, bem como dos Contratos e as

"fi
mesmo diploma iegal. i'

CLÁUSULA QUINTA -DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

devendo-se excluir oprimeiro eincluir oultimo. |
11 Página 1 de 7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde unicefiè)

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE •i
I

1. Caberá ao CONTRATANTE; '|
1.1 -permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para aentrega

dos terceiros forneçam os produto/serviço objeto deste Contratp; emnregados da
1.3 - prestar as informações eos esclarecimentos que venham aser soirc.tados pelos empregados da

CONTRATADA; J,
1.4 -devolver os produto/serviço que.não-apresentarem-condiçoes de serern
1.5 - solicitar a- troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicc

d. a. „p.did. P.l, smii d. Al.™.»».. •

.—d.,

imediatamente o fornecimento, se for o caso.

CLÁUSULA SÉTIMAS DOS ÈNCARGOS^A CONTRATADA^ r

1.Caberá àCONTRATADA: • ^ ^ -

tais como

1.1 -responder, em reiaçã|â^^eui?empíegadqs(l^.todas as/dásp^sas décorrentes dos produto/serv.ço,
3: . fV i • ;

11 I / . íN, «1 • r I I ^ 'a)!salários; ; 'Nít;
b);seguros de acidentes; \
c) taxas, impostos eicontribuições; I

d)jindenizações;,
ejivale-refeição;'̂ ^^

jriS

S'''/ •io;^-^^ \. -A\//ij /' fr'̂ '' f ji/ J
f) ^ies-transportes;>e^i^^^^^^ _

usados;—[
çãp a ser feita peio Serviço de

t vales-transpone5;;e m ^7^ ? fi} m i '

gjjoutras que pòfveníurà;vehha$i;a ser cfiada^e;exigidas,.pelo Governo.

12- manter os seus emprega^s^ujèitos^smorm^j^^ CONTRA
j / ' s.r"« V—1 r f''"i V-vínculo empregatício com Oorgao; 'l''''"'-

13-mantir ainda, os seus empregãdoTideníificiáo7põrTrachá, quaU ierh trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado ^inconveniente àboa| ordem eapormas discpiinares ,
CONTRATANTE; í { '' í i •'

1.4-respeitar as normas eprocedimentos de controle eacesso às dependências dojCONTRATANTE;
15 - respondeV pelos danoV causados diretamente à AdministraçÉp do CONTRAT^TE ou a

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante ofornecimento do produto/serviço, nlo excluindo ou reduzindo
responsabilidade afiscalização ou oacompanhamento peio CONTRATANTE; ,

16-responder ainda, por quaisquer danos causados diretamente abens de propriedade do CONTRATANTE,

necessidade eointeresse do CONTRATANTE, no prazo de 3(três) dias úteis, após orecebimento da Autorização
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

n• . ^CONTRATANTE, porém sem qualquer
t ' . i í
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18 - efetuar atroca dos produto/serviço considerados sem condições de
(vinte equatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida peio Serviço de Aimoxarifado,

1.9 -comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, quaiquer anormaiidade de caráter
urgente eprestar os esclarecimentos que julgar necessário; e !

1.10 -aobrigação de manter-se, durante toda aexecução do contrajo, em cqrnpatmilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas no Pregão n^ SRPr25/2021.

iv

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. ÀCONTRATADA caberárainda:

11 -assumir aresponsabiiidade, por todos os encargos previdenciáriosjepbrigações sociais P^e^l^tos na
legislação social et/abaihlsta em vigor,, obrigando-se asaidá-ios na época própria vezique .os.seus empregados
manterão nenhum vínculo empregatíçio com p CONTRATANTE; ' '

i • i'-; ... -

12-assumir também, aresponsabiiida'dérpôr;todaJ;asp.Foyidênçias eobrigações estabelecidas na legislação
especifica de adderitesidê trabaIho.^uandá/ê.iíCÍ&rfêncla-da.-^é^^^fornecimento do pr6duto/sêwi^:oD:^.c^5ô com eiCainda que^ntecido ei^^ynden CONTRATANTE,

1.3 -assuniir todos,o&áÍÊ^rçsí5eyemaí,tí^rabaihis^^ penai, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço,joriginariamenteíou^incuia^a,p^r ^ J |

14 -assuniir. ainda, arespolVabiiidade.peios.enç^rgàs adjudicação deste
contrato. T' ! •, !';

Ainadimplência 'da. CONTRATADA) com',, 'r.eferência aos encargos estabelecidos np itemf^
n===,mBnfn-'à^Á'dm*inistfacão do CONTRATANTE, nem poderá,onerano objeto deste Contrato,

ativa ou passiva, para

) ' ' _ / >—•CLÁUSULA NONA -DAS OBRIGAÇÕES,GglAIS,ç^ V_..^ -j/

1. Deverá aCONTRATADA observar, tambémrb.seguipfej;^
1 0/ • 1

1.1 - expressamente proibida ,a contratação de servidor pertencente ao
durante avigência deste Contrato; I

1.2 - expressamente proibida, aveicuiação de publicidade acerca dpstéjcontr^o/saivo se houver prévia
autorização da AdmÍnÍstração,do_GPJ^,XR.ÃTÃNJE; 6 —

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

CLÁUSULA DÉCIMA -DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

1 Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fím,
CONTRATANTE, permitida acontratação de terceiros para assisti-lo esubsidiá-lo de informações pertinentes
atribuição.

quadro de pessoal do CONTRATANTE
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2 As decisões e providências que ultrapassarem acompetência do servidor designando para esse fim deverão ser
solicitadas aAutoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para aadoçao das medidas convenientes.

3. ACONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante operíodo de
vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

I I

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO ''

1. Aatestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço, caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou aoutro servidor designado para esse fim^^ ^
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-DÁ DESPESA 1

/ . i t , !

1. Adespesa com ofornecimento do produto/serviço de que trata oobjeto, está acargo, da dotação orçamentaria;
PODER: 02 PODER EXECUTIVO .
ÓRGÃO: 16FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚpE
10

3

CLÁUSULA DÉCIMAjTERCEIRA\'b
/•S CJj/l \\//

despesa pelo CONTRATANTE,
no! prazo de 10 (dez) diasAcontratada!,deverá apresentar^nota^^fiscal para liqukj^ção e pagáim^hto da:,des|

idiante ordem bancária ,creditada\ '̂Conta-c5rrènte-oü ch^^i^ nominalvapTomepedor
fsrspacQntaraniHnç Hnniméntos iunto a(o).CONTRATANTE. >t(j . /, í ,• ,

mediante uiuci II i.ruiiwui.is' V.. ! V j:
contados da apresentação dos docurriênto_sJuntp^a(o)j:ONTRATANTE.^ ,|j ) ^/,

2Para efeito de cádã.pàgamento, i nota.fiscahou-faturaWverá-e)^tar--açomp^^ das guiasjde comprovação da
regularidade fiscal fíara com aSeguridade Social (INSS), aFazenda Federal, EsUdual ^Municipal do domicílio sede.do CONTRATADO ep FGTS, em origi^l'oüem;fot^^^ /^ÍV-; | j
3OCONTRATANTk;reserva-se'̂ "o':'direíto^^ opagamkto.,sê,^myato^!d^ produto/serviço^^^^Lne^sn^ em perfeitaVc^ié"^^^^^^^ - especificações apresentadas e^^
aceitas. j ^

oCONTRATANTE poderá deduzir db íííânW^ipágàpc^^^^ aírhujtas ou indenizações
devidas pela CONTRÁTADÁ, nos termos deste Contrato. '̂ v7 . , • i

5 Nenhum pagamento será efetuado á CONTRATADA enquanto pendenté dei iiquidqção;qualquer obrigaçãofinanceira, sem queiisso gere direito àalteração dos preços, ou dê ,compensação|financeira por qtraso pagamento.
6 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que aCONJRATADA nâojfnha,concorrido de alguma forma
para tanto, fica convendonídó qüe"a faTã de" címpSnsaçTo financeira devida pelo CONTRATANTE, entre adata acima
referida eacorrespondente ao efetivo pagamento da parcela, ser aseguinte: ,,

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.

=índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:

Página 4 de 7



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ NS 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde

•^ol.ha mo

: 'Bm-

unicef^

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 ,ém fatura aser apresentada
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA^-DA-ALTERAÇÃO DO CONTRATO- "1

1. Este contrato podeííser alterado nos casos previstos no art. 65 ,da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com aapresentação das devidas justificativas. I
CLÁUSULADÉCIMa|q.U1NTA- DO AUMENTO OU SUPRESSÃp

1. No interesse da Administração do CONTRATA^TE%IalpJpíçiéJ'̂ átu deste
._tj_ -fcA ..K is.^i4.« ocroí /wíntp p rihcQ Dor^centol/confórm^isposto no an

Contrato poderá ser aumentado1. No interesse da Administração 00 uuNiw líHniII.,. ^ • LioAci; naráprafns is e 2® da Lei

ou suprimido até olimite de 25%.(vi^ ecincoip^oírc-ènto),-çonfo^ád3post_^no art^o 65, parapafos 1e2,da
ns8.666/93. í ' O, ^ ^

2. ACONTRATADA Lobns^lè^^^S:mQmBS licitad^;#c|môs'ou supfe?sões que se fizeremnecessários, até olimite ora previsfo!^ca|culadosp^eoOTloria^^rx^ | |, ,
3. Nenhum acrésctao, ou supressãi/^oderá-exceder^c^ íimit^^fcido jnesta. clá
resultante deacordo celebrado entre aspartes contratantes. '/ •'I ^ - ,,

CLÁUSULA DÉCIMA^SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecuçãoj total ou parcial
assumidas, a Administração do CONT
sanções: ! '

" .-«lí-s-. •.« 4----snI„.»i ..b™ oy.»r ,ot.l on.™», ,..nd. . ÇONT»".» ~S„ ...

comunicação oficial|._„ Sd,4s põr cerito) p'or diaTe aímVo epor pcor7ê'ncia, até omáximo de 10% (dez

oficial;

15-suspensão temporária de participar em licitação eimpedimento de contratar com aAdministração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2(do.s) anos.

, I •

cláusula, salvo as supressões
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. „ d. . d. 7s.r:.;
u.. .d-d.d.. dó.™,».

i I

2.1 -ensejar oretardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
2.3 -comportar-se de modo inidôneo;
2.4 - fizer declaração faisa;
2.5 - cometer fraude fiscal; ;
2.6 -falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar q^contrato;— |
2.8 -deixar de enfregar documentação exigida no certame;
2.9-apresentar documentação falsa. , .

81666/93• f \ ^ I ^^

4. comprovado im^edi,per,to;,u,r^hocip;|a^^^^i^
CONTRATANTE, errrl relapío ,/um,;doVeyente item 2.desta^ClausuJa^^a^^^^ ,
penalidades mencionadas. (-X f\ —-j (1 •'\/./ ) fí- *' í
5.Assanç5esdeadverténcia.e^4^-^
ser aplicadas àCONTRATADA juntamente com^a de muitardescontandp-a dos,pagamentos , ,

'iV. —1 '-v . i/ . ;

CLÃUSULA DÉCIMA SÉTIMA -DA RESCISÃO^ ^

T. A«Ç.0 .4, ou paroa, nos a^^rs 72 aSO da Eei
8.666/93.

2 Arescisão do Contrato poderá ser^N^^N '̂,

2

,y_.

incisos iaXII eXVii 'do artigo 78 da Lei-mençiqnada.^ftcand^o.se,^ «A iao ,, .
-amigável, por acordo no pMo da ijcRa^ão, desde que hajaconveniência para ajAdministração do CONTRATANTE; J , | , . , •

2.3-judiciâi,;nos ,termos.da legislação vigente sobre amatéria. j . ;

3, Arescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização ésc^ efuràamentada da autoridade
competente. i. - '

3.1 -OS casos de rescisão contratual serão formalmente motivados; nos autos do processo, assegurado o
contraditórioe a ampla defesa.

/ •<'•> . '
/yy i ! ' I

cláusula décima oitava -DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, APROPOSTA DA CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA

Página 6 de 7



\.

ESTADO DO MARANHAO

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

CNPJ N9 10.547.447/0001-39 !
Fundo Municipal de Saúde

folha

unicefiá)

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão ns SRP-25/2021, cuja realizaçãb decorre da autorização do Sr(a).
Kairo Coelho deSousa Corrêa, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serãop;o«ladTs iXdas no Foro do^Municfpio de São João dos Patos, com exclusão de quaiquer outro por ma,s
privilegiado que seja. i|

E, para firmeza evalidade do que foi pactuado, lavrou-se opresente Coritrato em 3(três)
para que surtam um só efeito,.às^quais,-depois-de.Iidas,-são assinadas^pelas representantes^das.|̂ arte, CONTRATANTE
e CONTRATADA. ' h ' '

/
/

SÃOJOÃO DOS

^ MUNiaP^ÂL^DE
CNPJ

'MA, 25 de,JUNHOde2C21;

(.SÃQJOÃO PATOS/ÍVÍA
.4V/OPOI-39 l[ÍK,y

CONTRATANTE ^^v'/ .' ,Qj'
^a|/k , \o/.. ^-7--

iy'\isy ^ -iv uEXPRESSO VIP-TRANSPpRTES^E TURJSMO LTDA >
\\l "tNPJn° 08:ò4Í136/Ô00Í-20_ ;- ^ '

• f," f CONTRÁTADO(À):

píXX .-kX /Vi/"'"'

/ /r-." ,-V"

• 11; í • kli-- • ' '
V i.-.; . - . .

r(^!,

/
NV,;

I I

i' \
I I

í i

Página7 de 7


