
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001 -33 unicef^

Contrato Administrativo n? 1609001/2021
Processo Administrativo ns 3008030/2021
Dispensa de Licitação ns 02/2021

•| CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, ATRAVÉS DA

Ij SECRETARIA DE ASSISTÊNClÁ SOCIAL EASENHORA WLIANA
MARTINS DE SOUSA, PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.

;i
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, através da
SECRETARIA MUNICiPALJj)E.ASSISTÊNCIA.SOCIAL,,jnscrltpmp-CNPJ.sob.o-ns.06.089.668/gC01-33, representado
pelo Sr. (a) Géssyka^Rafiégia. Lima Sousa, Secretária Municipal de Assistência Social," portadora do CPF ns
039.041.503-08, dofavan denominado simplesmente CONTRATANTE; íè-de outro lado a Unhora WLIANA
MARTINS DE SOUSA,jportadora no CPF n''027.808.343^90, residente na"/^.-PRbíbENTE MEDICI, S/N, BAR DO
KELY, CENTRO, PATOS -, MA,. CEP: 65,665^00, doravante .àén.òminãda CONTRATADA, celebram
o presente CONTRATO, resultante do processo administfativò de Dispensa de Licitação ne|o2/2021, com a
finalidade de regerv.a rejação de direitos e obrigaçõesgntre^a PREFEniiJR>^.p a ÇONTRATjí^DA, nos termos
dispostos na Lei 8.666, dè 21.06.93 e suas alterações; e seguVdo:às cláusulas é condições seguintes:

Ir a . -

,l "CLÁUSULA PRIMEIRA - DÒ FUNDAMENTO LEGAL
.)—jj

1.1. O presente .contrato

11

vN . •, -1 I !
\ f •n V

éfiFmad^cqm.amfjaro.nõjesultado.da Dispensa'dé^LIcitaçãb ns 02/2021
Administrativo ns 30080; 0/2021^vincularido-sê'ao presente contratoí*|coiTio^se "«'o oit-iuoccóm trar
forma integranté eIhsepUável. f !LlI1 J \\ [W '

•' liil
CLÁUSUU SEGUNDA - DÓ OBJETO; CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO EPRAZO DE ENTREGA

Processo

nele estivessém transcritos de

, • ••i 11 »n.I11. o objeto doiCóhtrato éáAqulsiçlòlde quèntinüas pára atendér.a|Secretarla Municipal de Assistência Social
j_ ._a_ pbjeto desse Contrato, suas

ITEM i---j' tl". . DisYRrçÃò,.oV''^^ c;^f' ^ÚNÍp/' QUANT V.UNIT. V. TOTAL

1

QUENT[^HA| PR(
mínimo 800 a lü(

MAÇAR RÃÓ(8GG)
(FRANGÓ/BOVIN,
FAROFA í ("SOG),
PORÇÃOUÒOG),
hlgienizáda. I

ijNTA: REFElÇÃ0'--C0MPLETAsfvalôÇ7cal^Içp
bkcal: ARR0Z;BRANC0 {300G]>FEljÃO(.15OG) E
J - 01(UMj TIPO - DE CARNE2GÓG
(/PEIXE) CÒZIDA/ASSADO/EMPANADO/FRITÕ,
SALADA DE^VERDURA CRUA OU COZIDA,
verduras de' boa quajídade,' variadas.

Uni i .
1 '
1 '

1^
{•;

; 135.. RS 15

• J

•y

00 RS 2.025,00

i_:_ 1 1

TOTAL R$ 2.025,00

2.2. Os serviços objeto desta contratação serão contratados sob demanda e deverão atender às especificações
técnicas constantes neste Contrato.

2.3. Serão aceitos os itens que estiverem de acordo com as especificações desse Termo de Contrato, o
serão recebidos como se segue:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze] dias da comunicação escrita do contr
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b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

2.4. O prazo de entrega será de 5 (cinco) dias úteis, contados da emissão dá Ordem de Serviço, podendo ser
prorrogado uma vez, por igual período.

CLÃUSULA TERCEIRA - OOSVALORES E DOS PAGAMENTOS

3.1. Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, o contratante pagará a contratada o valor total de R$
rS 2.025,00 (dois mil, vinte e cinco reais).

'I

3.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após ã emissão da Nota F[scal, em conta Bancária
em nome da Contratada.'

.• ! '

CLÁUSULA QUARTA j-DA DOTAÇÃO ÒRÇAMENTÁRIA
I! ! .
i ! i I i

4.1. Os recursos

desta Prefeitura

i I ! ' i^necessários ao atendimento das despesas, .que correrão [à conta dos Irecursos
Municipal, estão assim previstbs':i^^^N./f.p j |

'ivoi [ /-v " r ) •r-''^
iççKTPwrifi! <;ríriAi--v X"'-'/.. ^ v' í—»'T*i ; I '

02 PODER EXECUTIVO

02 17 FUNDO DE ÁSSÍSTENGlA SjDCJAL-rv ^^
0217FUNDODEASSISXENâÃsodAéÒp\ _/\_ CJJ
08 Assistência Social j ^
08122 Administração Geral ' i 1
08 0003 GESTÃO ADm(nISTRATIVA f
08 244 0015 2091 pOOÒ MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLiA
3.3.90.36.00 Outros Sen/iços DeTerceiros - Pessoa Física I

I
'^r ! (

CLÁUSULA QUINTA f DÁ VIGÊNCIA bOtONTRATO
,

ií^

orçamentários

de sua assinatura.5.1. Oprazo devigência do contrato será dêOS (cinco) meses, cÓQtados'da dáta^
s ] i .{'A'

5.2. ACONTRATADA fica obrlgada^a^aceitax,/nas-rnesmas"çdndjçõ«.cpntratuals, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necepárips até olimiteidè 25%.{vinté'e-ciricd,porl«nto) dpivaior inicia! atualizado do contrato,
conforme legislação vigente. "'•*'('C." «ny Xyi- j -- •'
CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE

]
6.1. 0 objeto do presente contrato poderá sofrer reajuste, mediante apresentação pe justificativa, após 30
(trinta) dias dadata^e assinatura. >

6.2. Quando do reajuste
de R$ 17.600,00.

previsto,nojtem anterior,.devemJsetobservados_oJÍmite.de''25% bem como o limite

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Caberá à CONTRATADA:

a) responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a
saldá-ios na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o
CONTRATANTE;
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b) responsabilizar-se por,todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes
de trabalho, quando, emi ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste
contrato, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 1

li
'I I '

c) fornecer o objeto no prazo, local Indicado, na qualidade e condições previstas no Termo de Referência, bem
como de acordo com a pr;oposta e o edital da Dispensa de Licitação 02/2021;

||
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do

contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais

empregados;

I

e) Responsabilizar-se pelos'danos cãusãcIõrcliFétá òu li^lretamente ao cohtratante ou'a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo quando da execução do objkò, nãb excluindo qu reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou oacompalihamento pelo CONTRATANTE; H:' •

f) Não subcontrátàr,!tota ou parcialmente, qpbjetO desta contratação; f j •
• I xf ft ^ i '

g) Aceitar, nas mesmasj condições contratuais,' qs^acrésánfos qq -s^ sei fizerem necessárias
t : ...x.ncn/ clhco por cento) do valorlnidàl átuaíizádo^dòlcóntrato; |'

TIJi '

V/ I í\ \ \.'v. . . íi-

fornecimento, até-25% (\

.e.seus anexos;h) Cumprir rigorosamente os prazos è,as demais exigências constantès do editáLè

i) Fornecer, sernpre^^ que solicitado/no piazo"hiáximy'áè\5.(cinco) ^dias'̂ corridos, a.contar da notificação,
documentação de habilitação equalificação cujas-validades er^ntrem-sevencidas; ^

.51'
r,i

no

j) manter, durarite toda a execução^do contrato,-erh compatibilidade cdmi.ás obrigações por ele assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da Dispensa

, I . I ... yj-Arrf
CLÁUSULA OITAVAt das OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE'

de Licitação 02/2021 e neste

8.1. Caberá ao CONTRAT
I 1

ANTE;

.v/

f Í)V í
i J j

a) prestar as infprniàções e os escíaiécimentòs, relativos aesta contratação; quê venham a-seV solicitados pela
CONTRATADA; ( í . {- J

i í • . ;! • I •/
b) comunicar à; CONTRATADA qualquer Irregularidade verificada na^ execução do ^objeto e Interromper
imediatamente á'execução,seTor-o.caso; 5!—-—-•— 5.

c) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que necessário à execução

do objeto, nos horários ÍDreviamente acordados; ^
I

d) rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as especificações e obrigações
I

assumidas pela CONTRATADA;

e) fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a contratante tenha cumprido com
I

suas obrigações contratuais;
51
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f) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas no contrato e no Termo de

Referência.

g) Designar uma comissão ou servidor, o qual ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento do

fornecimento dos serviços consoante às especificações no Termo de Referência.

h) Indicar o local para o fornecimento via Ordem de Serviços;

i) Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e

condições deste processo;
T

CLÃUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

, total ou parcial, de ^qualquer das obrigações /ora éstábelecídas, sujeitará a

previstas na'Lei Federal n? 8.666/93. . H • • 1
írt/A.V';-- • Li Ç' [

r| ' ^ ' í
- O atraso injustÍficadb^no\cumprin?ento, da-obrigação: sujeitará

9.1. O descumprirnentq

CONTRATADA às sanções

!
PARÁGRAFO PRIMEIRO [

1 -< íaplicação das seguintes multas:d^mora:vf—

I-- I
alMuita moratória 2% (dois:por "cento) sobre orvaiorído respectivo,.fornecimento, em

injustificada, na entrega dosservjços;; -r \ A -
I \ \

\í

dl

O AmI VV. i . '?

b)Multa moratória.diána de 2% {àois por-cento -sobre o valor do,respectivo fornecimento,' j \ v| - 1 ij . '
substituição de serviço recusado pela CONTRATANTE; !

rí;

a Contratada à

caso de recusa,

em caso da não

cjMulta moratóna diária de 0,02% (^ois centésimos por cento) sobre o valor do respectivo Contrato, em caso
da falta de fornecimento, sá|vo qs casos foituitos ou dê força'm^br, a júízp;da Administração, atéo limite de
10% (dez por cento); I ' • '' /\ -- i

sanções:

a)Advertência; 1- [ i , /
b) Multa de 109^(dez pb cento) sòbre ovalor total do Contrato; lijA ' /
c)Suspensão temporária de participar em licitação é impedimento de contratarcom a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MAjpelo.prazo-de.até 02(dols).anos;-..-.^-. Ll
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja

! (

PARÁGRAFO SEGUNDO 7 Além da multa indicada nò^páfágráfb aliterio^falGONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar àiCONTRATÀDA)\nà-hipótese deunexecuçãoC|otai--pu parcial do Contrato, as seguintes

"" —-''A li

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d"' poderão ser aplicadas conjuntamente
com a prevista na a!ínea|"b".

PARÁGRAFO QUARTO - ACONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas no Parágrafp Segundo,
dentre outras hipóteses legais, quando:

a) Fornecer osserviços èm desconformidade com o especificado e aceito;
vi/ww.saojoaodospatos.ma.gov.br
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b) Não substituir, no prazo estabeiecido, os serviços recusados pela Contratante;

c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUiNTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
proposta, faihar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer deciaração faisa ou

cometer fraude fiscai, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a

Prefeitura Municipal de'São João dos Patos/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das muitas previstas neste instrumento e das demais

cominações legais. ;

PARÁGRAFO SEXTOf- Caberá: ao Gestor do Contrato propor a aplicação idas^penalldâdes previstas, mediante
relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.; j

' 5 . í I . I

; I ; . / :i í : !
PARÁGRAFO SÉTIMO - Ápós a aplicação de qualquer penalidade será fejta comunicação escrita à CONTRATADA
e publicação nà imprensa oficial, constando ^-p-vfün^^rhehto legal; excluídas os |casos de aplicação das
penalidades de advertência e mülta de morai J";

PARÁGRAFO OITAVO - Ás müitás<deverão;ser recolhidas no prazo âe 05'(cincò)-dias;úteis, contados da data da
i '1 t • I í ' -vi ' > i

notificação, em conta báncária.a'ser,informadã peia:CONTRATANTE.'\. «/ I ;/ {

PARÁGRAFO NONO - lOs valores/das multas poderão,"sér descontádos dos pagamentos devidos pela
'. j fj ( iV í \ ->v. -- i

CONTRATANTE ou cobrados diretamente-da CONTRATADA, amigávei-òu judicialmente.]
N ÜV:'

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as muitas
cadas. .-,-. h' \- /•,que lhe tenham sido apl

CLÁUSULA DÉCIMA - DA CESSÃO ÉTRÀNSFÈRÊNCIA

/ ir" t

V 1,.' •'

é/f' I
10.1. Évedada à cessão oUtrahsfefênciavtòtài ou'parcial'dos difeítos-e/òu-obrigações inerentes ao Termo de
Referencia, por quajsquer das partes,"'"sem;préyia^e_lexpressa'autprizáçãò da outra.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DÀ TOLERÂNCIA/NOVAÇÂO
M-.;
I í -«

r:

11.1. A tolerância não enseja em novação, sendo que qualquer alteração,(por mais simples que seja, deverá ser
• ^ 1 • - . r. /1

feita obrigatoriamente por ajuste escrito entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

12.1. São partes integrantes do presente contrato, para todos os fins de direito, independente de transcrições

ou referências, todo o conteúdo do Processo Administrativo ns 3008030/2021, em cujos autos foi promovida

Dispensa de Licitação ns 02/2021.

12.2. As partes contratantes observarão as disposições constantes no presente Contrato, em especial as

cláusulas que tratam do objeto, das condições de execução dos serviços, da garantia e suporte técnico, das

obrigações da contratada e contratante, da aceitação e do pagamento, do acompanhamento e fjs^alização e

das penalidades.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

12.1. A Inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos da Lei n^ 8.666/93, com

as conseqüências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na lei n.s 10.520/02 e no Edital da

licitação em epígrafe.

12.2. OCONTRATANTElpoderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nosincisos I
a XI] e XVII do art. 78 da Lei ns 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA^^DO FORO^
./I

13.1. Oforo competejite para dirimir quaisquer idúvidas oriundas doj presente contrato,'com exclusão de
qualquer outro '̂or mais privilegiado queseja, é o daJustiça Estadual, Còmarca deSão Jpão dos Patos/MA.

E por estarem acordes

duas vias de igual teor e forma.

i r
i

I .

as partes contratantesites,-por'Se*us representantes"legais, firmarri o presente contrato em

'^-r \

- //'São João dos Patos/MA, em 16 de setembro de 2021.^5U'
'• T'' X "r"" ' "C'1

PREFEITÍKJ/IUNltlPAl D^mjOAO DOS PATÒS^-MA
Géssyka Raflégiaüma Sousat-'̂ ^ |/

Secretórja^Municip.alideÁssistència^Socialt í j i
H

r. r

CONTRATANTE

í\ \WLIANA-M

- 1.3

. íi'!:*? \\ \WLIANA:M.ARTINS DE SOUSA-:-. (} fjZjj (
'•\V\'-- CPF-.ri'-d27.808.343r9Ó'' f

•.V. J •' f' /--• f-
-CONTRATADAl i•(7:7,A \ :

./-•
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