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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135,- Centro. CEP 65665-000
CNPJ Nfl 17.550.509/0001-00

Fundo Municipal de Assistência Social

CONTRATO N8 07122301/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO NB 1310014/2021

TERMO DECONTRATO DE COMPRAN9 07122301/2021, QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDOMUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIALE AEMPRESA PAZ ETERNA SERVIÇOS FUNERÁRIOS.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, através do Fundo'Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ (MF)
sob o nB 171550.509/0001-00, representado pela Sra. Géssyka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de
Assistência Social, portaclora do GPF hb 039.041.503-08, e de outro lado a firma pfe ETERNA SERVIÇOS
FUNERÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nB 23.635.121/0001-05, estabelecidaà-Av. Euripedes de Aguiar, n®
556, CEP.: 64.800-076, centro, Florano - PI, doravantcdenominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
representada pelo Sm. Iracema Moreira de Oliveira,.brasi!eira,;portadora dò|R6'nB 035189852008-3 (S5P/MA)
e CPF nB 393.721.203-59, tendo em vista o que consta no Processo nB 1310014/2021 e em observância às
disposições cJa Lei 02-8.666, de-21 de junho de 1993> da Lei pB 10.520, de 17^ jjéjulho de ZOOZe na Lei rb 8.078,
de 1990 - Código dejOefesa do Consumidor, do Decreto ns 7.892, de 23 de Janeiro de 2013,^résolvem celebrar
o presente

condições a

1.

Terrho de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico riB 23^021^ mediante as cláusulas e
seguir enunciadas.- !>''<-

CIAUSUIA PRIMEIRA - OBJETO.

; i'*

1.1. o )bJeto do pt;e5ente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada em serviços
funerários de translado, Ipara atender asfamílias carentes do Munidpío de ^o João dos Patos/MA, conforme
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

I i I ,• , '
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico,; identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora^ independentemente de transcrição.

1.3. Descrição do objeto:

HTEM . { : 1 DESCRIÇÃO qUANT. ÜNtDADE v.UNrr. V. TOTAL

3 Translado.em veículo funerário, rodovia pavimentada. Km rodado 558 Km ; RS 1,70í RS948,60
1 > ' * •' r- TOTAL: R$948,60

2, ciíáusula segunda- vigência.

2.1. o prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data
de sua assinatura e encèrramento em 31 de dezembro de 2021, prorrogável ha forrna do art 57, §1b, da Lei nB
8.666, de Í993. I '

3. CIAÜSUIATERCEIRÁV.PREÇO. . f , , iJlf,; '

valor do presente Termo de Contrato é de R$ 948,60 (novecentos e quarenta e oito reais3.1. O

centavos).

e sessenta

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou Impostos; encargos sociais, trabalhistas, previdencíáríos, fiscais e
comercial^ incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento Intégral do
objeto da contratação.
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

02 17 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 Assistência Social

08122 Administração Geral
08 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

08 244 0015'2092 0000 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição,Gratuita

I , I " '
5. ' CLÁUSUU QUINTA-PAGAMENTO. 1

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão dei Débitos' Relativos a Créditos Tributários. Federais e ò DMda Ativa da União, CNDT e FGTS, comI , t I • I .••••••' '
validades compatíveis àdatado pagamento, desde qüe.não haja fator impejditivaprovocado péia Contratada,

6. CLÁUSUU SEXTA-REAJUSTE. I i í i ,

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis noprazo de um ano contado dadatãiírnite para' ;
a apresentação da^ propostas. ! .
6.2. Dentro (Jo prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contraída, os preços contratados
poderão sofrer reajuste.9pós.o de um ano, ^pliCdQdp-^e Q̂ ndlÇ^iiP.^i^GÃ.^ÇlysIvaniçnte para as
obrigações iniciadas,e concluídas apósa ocorrência daahuaíidade.
63. Nos reajustes subsequentesâo-primeíro, oInterregnio mín|mo de.um.ano será,cphtádo.a ^ dos efeitos
financeiros do último reajuste. ^ i
6.4. No caso de atra^ oú não divulgação do índice de reajustan^ento, oCONTRAtANTE pagará'ã CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida,jiíquídando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o| índice definitivo. ' ^ '
6.5.Fica a CONTRATADA*obrigada a apresentarmemória de cálculo referente'ao:reajustam,ehto de preços do
valor remanescente^sempre que este ocorrer. "•* .
6.6. Nas aferições f]naÍs,|o índice utitízado para reajuste'será, obrigatoriamente, odefinitivo.
6.7. Casoo índice, estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer.forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, emsubstituição, o quevier a' ser determinado pçlalegísiação entãoemvigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegeraò novo índice oficial, para
reajustamento do preçojdo valor remanescente, por meio de termo aditivo'. ,| |
7. ClÁUSliw SÉTIMA-GARANTIA DE EXECUÇÃO..

I , '
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

L .1
8. • CIAUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO. , l !f : v ' '

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. O horáriò da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das DShOOmín
às 13h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis, ,
10. b] Todos os botíjões licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
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11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

12. d) b horário da entrega deve ser de acordo' com o funcionamento das unidades; OShOOmIn às
IBhOOmin horas.

I

13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processoj refere-se àaquisição de GÁS, por meio de Processo llcitatório na modalidade Pregão
Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por Item;

15. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como;
custos diretos e Indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistasj seguros, frete,-embalagens, lucro-e outros riecessários ao .curnprlmento,-integral do objeto
presente neste termo de| referência; /; |. '' ''
16. • Todos osjprodutos entregues deverão estariacompanhados dejurri comprovante de recibo oqual
constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para-o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento] quantidade é qualidade. Caso não
estejam de |acordo comj as ^normas, os mesmos deverão ser devolvidos júntãrnènte cdm bcomprovante de
entrega não assinadp. ' ^ '

17. CUÚSULA NONA - FISCAUZÀÇÃO. li .>

17.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representaiite designado pela
CONTRATANTE, na fprmà estabelecida-no Termode Referência,anexo.do Edittl.

18. ClÁySUlA OÉCjMA-OBRIGAÇÕES DA COWTWTANTE EDA CONTRATADA;

AContratante se obriga a: , ' <'

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; ,
b) permitir o livre acèsso dos empregados da contratada às dependências do'rontratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato; ,
d) procedeij ao pagamento doicontrato dentro do prazo,estabelecido; ,! '!
e) proporcionar todas as condições necessárias ao;bom andamento do fornecimento dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidadescontfatuals,-quando for o caso.'̂ '

I ' ! ' '
A Contratada se obriga á: <

\ 2 ^ I •
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de São João dos Patos^MA, durante
todo o período devigência dalicitação, para representá-lo sempre que forjnecessárip;
b) informatj ao Chefe dojsetor de Compras da Prefeitura'Municipal de São Joãó dos Patos-^MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade décaráter urgente e prekarosesclarecimentos
julgados necessários; I , >- •
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindoou reduzindoessa responsabilidadea fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conventados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação,
cabendo-lf e única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes; I

v/ww.saojoaodospatos.ma.gov.br

Ruàiarbas Passarinho, n" 1196, BairroSão Raimundo - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

Página 3 de.6



11. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;

12. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: OShOOmln às
IBhOOmin horas.

13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
14. f) Este processo refere-se à aquisição de GÁS, por meio de Processo lícitatório na modalidade Pregão
Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por item;
15. • O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos ps custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, fijete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento Integral do objeto
presente neste termo de referência; i
16. • Todos os' produtos entregues deverão estar^acompanhados dej üní comprovante de recibo oqual
corxstará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimentol quantidade e qualidade. Caso não

' - - I . * J .

estejam de' acordo com
-1

entrega não assinado.
I I

17. CLAÚSULANONA-FISCAUZAÇÂO.

ESTADO 00 MARANHÃO
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 -.Centro. CEP 65665^00
CNPJ N5 17.550.509/0001-00

Fundo Municipal de Assistência Social

as normas, os mesmos devèrto ser devolvidos juntamente com p comprovante de

li ' 1 .
17.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante- designado pela
CONTRATANTE, na -forma estabelecida no Termo de Referência, a nexo. do Edital.

!* I ' • í,
i

18. CUUSyiAjDÉáMA-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EpAiCONTRATADA.

A Contratante se obriga a: l

I ' ' I ' •a) acompanhar efisblizar aexecução do contrato; K \ [ '
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos; ' ;'
c) rejeitar, no todo ou em parte, ps produtos em desacordo com o contrato; ,
d) preceder ao pagámeríto do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecirnento dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quando foro caso. : -

AContratada se obriga i:
a) manter preposto; aceito pela administração da Prefeitura Municipal de ^òiloão dos Patos-MA, durante
todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempreque forinecessárío;
b) informar aoChefe doJSetor deCompras da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos^MA, ouaoseu
substitutoeventual] quando foro caso, qualquer anorrnalldade'de caráterurgénte,e prestaros esclarecimentos
julgados necessários; 1 í ' . j .i '
c) manter, ciurante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execuçãodo contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidadea fiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir le fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos eposturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto dacontratação,
cabendo-lh e única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de seus
prepostos ou convenientes;
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PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N5 17.55Ò.509/0001-00

Fundo Municipal de Assistência Social

f) comunicar físcaitzação do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferira terceiros, quer total ou parcialmente,'o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.

h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido; |
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor; '

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados

J I " 'li. I ;•
ou prepostps. :i ; •

19. cUuSULA.DéCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADrílINISTRATIVAS.
'i 1

I •

19.1 . Comete Infração administrativa, nostermosda Lei n^10.520, de 2002, o llcltante/adjudicatárío que:

' !19.2. Não assinar ojtermo de contrato ou aceitar/fetirar o instrumento [equivalente,-quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

19.3. Apesentar documentação falsa;
19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.5. Er sejar o retardamento da execução do objeto;

19.6. Não mantiver a proposta;

I • i
19.7. Cometer fraude fiscal:

19.8. Comportar-se de modo Inidôneo;

( -! 1

19.9.

I

I ) .

atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços ^objeto deste certame sujeitará a
empresa, á juízo da Adrninistração, à multa moratória de 0,S% (meio porcento) pordia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento),jconforme determina oart. N2 86, da Lei N® 8666/93.Í" ^

19.20. A multa p[;evista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir-com a Prefeitura
Municijiaí de SÃoioÂO DOS PATOS/MA, e poderá cumular com as demais ^rições administrativas. Inclusive
com as muitas previstas! | , .

I ' i j 'i . •
19.21. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do.artigo N2:87,da LeiN98;.666/93: "•

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;

I

c) Sispensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por prazo-nãosuperior a 02 (dois) anos;

RU
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d) Serjido que em caso de rnexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal ae SÃO JOÃO. DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúiío Vargas, 135 • Centro. CEP65665-000
CNPJ N9 17.550.509/0001-00

Fundo Municipal de Assistência Social

e) Declaração'de inidoneidade para licitar Junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso iV do art. Ns 87 da Lei Ns 8:666/93. c/c art. 7^ da Lei N&
10.520/02 éart. Ns 14 dó Decreto Na 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
Intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentrcdo mesmo prazo, i <

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município'de SÃOTOÃODOSIPATOS/MA as sanções
administrativas pre^nstas neste edital, inciusive a reabilitação perante a-Administração Públirà.

I 'I

20. CtÁUSULAtJÉCIMA SEGUNDA-RESCISÃO.

T ; ] ' ' , :•
20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁSER RESCINDIDO;

20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Incisos I a Xtl e XVII do art.
78 da Lei ns 8.666,' de ;1993, e com as conseqüências'indicadas no art. BO ^da mesma Lei;-sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência; anexo ao Edital; '>1

20.20.2. Amigaveirnente, nos termos do art. 79, inciso II,da Lei n^ 8.666, de 1993.

20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

20.22. ACONTRATADij^ reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso dé rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei nfi 8.666, de 1993.

20.23. O TERMO,DE RESaSÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATÍVp DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME O CASO:

' I

I i M íí '
20.23.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos pu parcialmente curnpridos;

li . ,
20.23.2. Relação dc^ pagamentos jáefetuados e ainda devidos;

20.23.3. Inlenizaçõesejmultas. , ;; ;
21. cláusula DÉCIMATERCEIRA-VEDAÇÕES. j ' • i ;

21.20. É VEDADO Â CONTRATADA:

21.20.1. Çaucionar pu utilizar este Termo de Contratopara qualqueroperaçãofinanceira;

2L20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de Inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

22. CUUSUUOÉGIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

Ru
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CNPJ NS 17.550.509/0001-00
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22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n® 8.666, de 1993.

22.21. ACÒNTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ousupressões
que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.22. Assupressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte ecinco porj cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23. CLÃUSUW DÉCIMA QUINTA-DOSCASpSÓMISSOS.

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na L^l nS
8.666, de 1993, na Lei nsjlü.520, de 2(M}2 edemais norrnas federais de licitaçÕes:e çontratos-administrativos e,
subsidlariamente, segundo.asdisposições contidasna Lei n® 8.078,'.de 1990• Código de Def^ do Consumidor
-e normas e princípios gerais dos contratos.

24; ^Çl^ÜSüLA DÉCIMA SpCTA
: . . '1 . .

24.20. Incumbirá â CONTfWTANTE providenciar a publicado, deste ins^nriento, por"extrato, no Diário
Oficial do M unicíplo; no prazò prevlsto:na Lein® 8.666, de 1993.

25. CLÃUSUlA:DÉCtMA'SéTiMA>FÒRO.
V

25.20. Éeleito o Foro.Üa Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimirmos litígios pué decorrerem, da
execução deste Termo de Contrato que não possam setj compostos pela conciliáçãoi conforme art. 55, §2® da
Lei nS 8.666/93. '1 •

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de Igual
teor, que, depois de.lldoe achado em ordem, vaiassinado pelos contraentes.^|

Rü

SÃOJOÃO DOSPATOS - MA, 07 de

iípio ^ÒE lÀd^OÃO DOS PATOS
n? 06]089.668/Capi-33

GÉSSYKA RAFIÍGIA UMA SOUSA
1 \ 'i '

Secretaria Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE

• \

ro de 2021.

NASERViÇ ERÁRIOS

CN.PJrn® 23i635a2i/0001-05
Representante;Legal
í !'GÒNTRATÁDÁy
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