
SAO JOÃO
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ NS 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde ;

CONTRATO NB 230625005/2021

FOI HA MO

unícef^í^

APREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, através do Fundo Munlcjapl de Saúde neste ato denominado
CONTRATANTE, inscrito no CNPJ sob o ns 10.547.447/0001-39, representado pelo Sr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa,
Secretária Municipal de Saúde, portadora do CPF n^ 012.674.713-01, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e de outro lado a firma ADÃO RUFINO DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nS 11.319.175/0001-82,
estabelecida Av. Primeiro de Maio, n^ 1112, centro, CEP.: 65.670-000, Paraibano/MA, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Adão Rufíno da Silva, portador do CPF 134.361.473-20,
tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual sãopartes integrantes o Edital do Pregão
ns SRP-25/2021 e a proposta,apresentada pela'60NTRATAPA7Sujeltando-se-GONTRATANTE e CONTRATADA às normas
disciplinares da Lei ns 10:520/02 eda Lei ns 8.666/93, mediante as cláusulas que sé'seguem:p'

CLÁUSULAPRIMEIRA-;D0 OBJETO. - . .
f '
í ^ ' ' • . .

1. O presente Contràtò tem cõmp objeto o fornecimento.de passagens terrestres para atender as
Municipal de Saúde'do ,Município deSão João dos Ratos/l^y^paraiO exercício de

T - - •n-''
2021.
'•ir*

demandas da Fundo

ITEM ! ^DESCRIÇÃÔCy-'^ ^tJND 1 :QUANT. ii V. UNIT V. TOTAL

5 São João dos Patos/ÍyÍA:à^teresinà/Çlf L-Zjí ^'Und/-': i rx:250^ li R$90,00 R$ 22.500,00

r \VJk (\\\i-VALOR TOTAL 1 •kÍ:W í: . R$ 22.500,00
.i i—-i I

CLÁUSULA SEGUNDA - DOVALOR DOVCONTRATO \ -íi
1. o valor deste ccintrato, é de R$ 22í500;00-(vinte'e;dois mil, quinhentos' reais).' •-

2. Os quantitativos Indicados na planilha de Formação .de Preços constante da p|;bp,ostâ apresentada pela
CONTRATADA no ípregão SRP-2^021 S^são. meramente estimatíws, jriãò "acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação^Vnto aísua .execução ou pagam"entó. //IM,'. f !

CLÁUSULATERCEIRA -DO AMPARO LEGALX (vCx,

1. Alavratura do presente.Contrato deco^é'daTe^zaçâo do^regão'̂ n2</SRP/25/2Ò21, realizado
de julho de:20ü2, natLej^8^6/93emas demais ^fmas vigentes.

- DA EXECUÇÃO DO CONTRATOCLÁUSULA QUARTA

1. A execução deste Contrato, bem como ós casos nele omjssos regular-se-ão

com fundamento na

cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, apllcandp-se-lhes, supletivamente, os princípios dá-TeoriafGeral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma dp artigo .54, da Lei na 8.666/93 combinado comjb.lnciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legál.—- • .—.l!—I LiiJ;—r

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 25 de junho de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021,
com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e Incluir o último. i

CLÁUSULA SEXTA- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:
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1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produto/serviço objeto deste.Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a'ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

1.4 - devolver os produto/serviço que não apresentarem condições de serem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante còrhunicação a ser feita pelo Serviço de

Almoxarífado;
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarífado, o

fornecimento dos produto/serviço obJetoideste Contrato;
1.7- comunicar/à CONTRATADA, qualquerirregularidade nofornecimento dos prqduto/serviço e interromper

imediatamente o fornecirhehtõ; sé foriO caso..

CLÁUSULA SÉTIMA / DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA: i ,

1.2

y - • rr. • • i> j.1.1 - responder, em relação áos'seu's^mpfegados;-pór todaslas despesas-decprr^ntes^dos produto/serviço,
tais como: p Í~jÍ

a)là!ários; (^ÍO f A !•„ " -
ntes;7 ^b){Ségurosde"aci'dentes,

c) taxas, inripostos e contribuições;
d)pndenizações; |
e)|ale-refeição;
f) vàles-transportes; q'

...

•tn;

g)Nutras'que porventura venham*a ser'criadas'e exigidas'peÍp'Governo.

- mantér/ós seus empfêgadós;suJeltos'às normas discipíiriarés dp.CONTRATANTE, porém sem qualquer
•ooatírift rrvm n ^ ' , • "ÍÃ í ' ' 0'^ ' ' '

1.3 - manter, ainda, os:seus.'empregados identificados-por crachá,.quando em trabalho, devendo substituir
quer urh deles que-sejai^onsidefado^^inconveníenteíà-boa^órdém é

r * r™t

vínculo empregatíciò com o órgão;

imediatamente qua
CONTRATANTE;

1

às normas discipiinares do

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso àsrdependências do;CONTRATANTE;

f- "^ ' - '-il;.:-' 1,1
1.5 - responder pèlbs danos causados djrètãmente à Administjáção;do CONÍTRÀTANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua|[culpa oü dolq, durante/o fornecimento do produto/semçò, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a flscalização ou o acompanhamento'peIo>GONTRATANTE;

.uJ.

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

1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização! de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após. o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;
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1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão ns SRP-25/2021.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a rMponsabilidade-por-todos-os-encargos-previdendárlos^e-obrlgaçõeSjSOCiais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor; obrigando-se a saldá-los na época ipropria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculQ êmprègãtíçio çõm o CONTRATANTE;

i-
.1,

|L

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as.providências e obrigações estabelecidas na legislação
f ' * li I

específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência,da espécie, forem vítimas ps seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou em conexão com-el^íainclarque aconteciclb erh dependência do CONTRATANTE;

I - - / f i
1.3 -assurrilr todos o^encargos de'po«ível^emanda-tra^lhlsta,ídvil ^iii^n^, relacionadas ao fornecimento

do produto/serviçoJòriginarlàm^ê^oLüyinculaclá por prêvènçãó,^ot^xãõ òu^cSítinênciá; e

1.4 - assumjr, ainda, aTespon.sabJlidade pelos encargos fiscais ekComerciaisTesul
Contrato. | í .

' >L 42. Ainadimplência 'da CONTRATADA,pom-referênda-aos^

antes da adjudicação deste

encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento)à '̂dimihiSrãçãcrdõl::ONTRÁTANTE,^neriiiifjoderá oneraro oèjeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncla~expressamente~a-qualquer^vínãríojde'yp|jdarledade, ativa ou passiva, para
com oCONTRATANTE. ' \^:\\ . (-l/ "!

í. A'/yÍ- - i C-v*. - i-fí'CLÁUSULA NONA-DAS OBRIGAÇÕIS GERAIS^^. , ÍA U

1. Deverá a CONTRATADA observar, também,'0:segulnte:..'>^'

/*»/'< ,4

//"t/'I&V
•'P í

1.1 - expressamente proibida^a confrataç^ de'ser^ldor„pertencente.ao quadro de.pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato; -! "

1.2 - expressamente proibida, a velculação de publicidade acerca
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

deste Contrato, sa vo se houver prévia

/
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para ò fornecimento do produto/serviço objeto deste

í ' ti
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

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 subsidiá-lo de Informações pertinentes a essa
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
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3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-ia administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMASEGUNDA- DA DESPESA

1. Adespesa com o fornecimento do produto/serviço de que-trata o objetp,- está-acargo da dotação orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0003.2066.0000 rrMANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ' ''

;
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTOi::^, ^

1. ACONTRATADA deverá ap'rêsentá.r*-.not^fiscai para-jiquídáção^«»^pagame^
mediante ordem barícária creíiítacJ^em^cóntã correnti^u cheque nomihal aorfomecedór no prazo de 10 (dez) dias

I \s(\\ j\ ! t V!Í •contados da apresentação dos docume^os jLmto a(p),CON'̂ ^^^NTE. f
2. Para efeito de caija pagamento, agiota fiscai'olCatumpi^^ estap^Ãorripanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com aSegurÍdaàe^So_cÍ_aL(iNSS),,a.F^azend^Fêíerái,, Estadual eMunicipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO eoFGTS, em original pu'em fotocópia autenticadar^"-'

jeio CONTRATANTE,

1
hr3. OCONTRATANTE reserva-se o direito^^de recusar o pagamen^se, no:ato-da atestação, os produto/serviço

fornecidos não estiverem em perfeltals condições de consumo ou em'desacordocomas especificações apresentadas e

•» Ha -mnntanto^;

'"V/-y/, •^///

aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzirNdo^montantè^^a^pagapps-^vaiores icorçesfjondentes .a mú
devidas pela CONTRATADA, nos termos1Íêste'(Í^ntrato^ja^X>^^ A • |-\

i" ' ' Tf I"'
5. Nenhum pagamento será efetuado à•^CGWRAT^DX-enqu^aiW-ppnd^ iiqu^ídação
financeira, sem que isso gere direito àalteração dos preçOs,^irdêcompensaçâb firianceirafpor atraso de pagamento.

i' " - • fíf' " Ir 1
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a taxa de cOrhpéhsãção financeira devida peió CONTRÁTÀNTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

! = índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado:
i = (TX)

365

i = (6/100)

7
y

tas ou indenizações

qualquer obrigação
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365

i = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTErçom-a-apresentação das devidas-justificativás.-n;! -

CLÁUSULA DÉCIMA QÜINTÀ ^DÓ AUMENTO OU SUPRESSÂQ

1. No interesse da Ádrhinistfãçãò do CONTRATANTÈ,'© valor inicial atualizadoldestè Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até olimite dê 25%'(vihte'e cinco por cêritb);,conforrrie dispõstdlnoeftigb 65;;i3ãrágrafos 12 e 29, da Lei

2. ACONTRATADA fica obrigada.a.açeitar ná^TmesmaTcondiçõ^^it^^-os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até olimite ora prévTitojMlcúía^^dòlbbre olyãíor arér còhtiítadof:» '̂]^^^-^^

1- ^ Z, r.) feíJ -;3. Nenhum acréscimo pü supressão^poderá-èxcedePo limite estabelecido ^nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre âípartè^contratantesÍ!

ns 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DAS PENALIDADES

1.
f' . 14 I ' - -s i- I [ t , -í'

Pela inexecuçãO|:total ou parcial |destje-Contratorou""pelo^descumprimento:idos p
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida á préviadefesa/aplicar CONTRATADA as seguintes
sanções: t \\/a\ " ' ^ àJ i TL^-~\ !•sanções: | í . .r'

1.1-adverfêncla;
' . 1.2 -multa|de :10% (dez por cè^).s^reov^or^taMes^Cçmtràtq/nb",c de-itiexecução total, recolhida

no prazo de 15 (quinze) dias çorridos,.c^tado^^comírni^l^ficiali[^2ÍT'|| ív 1;. |
1.3 -multalde 0,5% (cinco dèdmà'̂ o^cenft)^p'õrj^dÍã'dJ^rasoêLpoi; oçõrrênciai^áté omáximo de 10% (dez

por cento) sobre o valor total deste GOntrato^quanJõ^a^CONTRATADAÍÍinjustífíçaçlamente Ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação, ou à Autorização: de F-òrnecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula^ Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficiai; |, j

1.4 -multa|de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso epor ocorrêncla!|atéj3 máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, lnjus'tficadamente pu por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE^ ãténdéri,páfciãlrherite àsolicitação ou àAutorização,dé Forneciniêntdí'previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial; I

'arés é demais obrigações

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e Impedimento dejcontratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos. '

I ,
I

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:
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2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; i
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 entregar documentação exigida no certame;
2.9 -apresentar documentação falsa. j

3. Além das penalidades ciadas,-a_-GONTRATADA-^ficarárSujeitariainda,-ao^can(^elamento^de'Sua-lnscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e; no que couber, às demais penalidades.referida^no Capítulo IV da Lei n.s
8.666/93. / . í-

4. Comprovado Impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justlfí^do e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em|reiação a um dos eventos arrolados no item 2.desta Cláusula, a COIJTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas. [:

5. As sanções de advertência;e^ideiirnpedlmerifpXde licitar epritrstarrcd '̂á-Ad^
ser aplicadas àCONtRATADAijun^èhtexom;a"cle muÍta^descontàn"dq^a dos^p^"amèntos

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DARESCISÃO h-
m ]

A

..a
r̂\' '—i

1. A inexecução total ou parcial do Contrato 'enseja a'sua8.666/93. I' ^
2. A rescisão do Contrato poderá ser:

A:
A

rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n

'!(• ii-!

.1 -determinada por ato-unÍlàteral,eÉscríto da:Administração''do CONTRATANTE

db CONTRATANTE, poderão
a serem efetuados.

nos c< sos enumerados nos

mínima de 30

^ desde que haja
conveniência para ajAdministraçãp do^ÕjNfRÃTÁNTiE;^^

2.3 -judicial, nos termosjda legÍsla^iv^ejite^sope"ã"*rTÍãt'̂ ^^
3. Arescisão admin strátiva ou arhígável devíá^er^^cédiâSíautorização esc^^^ da autoridade
competente.

•t

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos

contraditório e a ampla'defesa.
do processo, assegurado o

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCUUÇÂO AO EDITAL, À PROPOSTA| DA- CONTRATADA EAO TERMO DE
REFERÊNCIA I

I
I

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
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1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com| exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

I , I

E, para fírmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato erri 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas peias representantes das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA.

SÃO JOÃO DO -MA, 25 de JUNHO de 2021
i I •
THir

EFEITURA MUNICIPAL DEN^O JOÃO PATOS/M.,.
CNPJ 10.547.447/0001/39;^-

CONTRATANTE. ..k

ADÃO RUFINOjDAiglLVA^EiREU
à }/>N;\ ÍÍCNPJ n' ll.319.17S/0001-8-V/
"""..A í\'\-,i f'\ \r'-CONTRATAPO(A

/J'- 1
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