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CONTRATO Ne 04012301/2022
PROCESSO ADfyiINÍSTRATIVO NS 1310014/2021 •

I I

TERMO DE CONTRATO| DE COMPRA N» 04012301/2021,
ASSISTÊNCIA SOCIAL Ê EMPRESA PAZ ETERNA SERVIÇOS

I

A PREFEITURA MUNICIPAL"dE SÃO JOÃO PATOS/MA, ne:
Avenida Getúlio Vargas,' 135 - Centro, através do Fundo M
sob o n® 17.5^0.509/0001-00, representado pela Sra. Gé
Assistência Sa(|íal, portadora do CPF n® 039.041.503-08,
FUNERÁRIOS LJDA, inscrita no CNPJ sob on® 23.63'5,121/C
556, CEP.: 64.800-076,|ceritro, Florano - PI, doravante de
representada pelo Sra. Iracema Moreira de Oliveira, braslle
e CPF ne 393.721.203-59, tendo em vista o que consta n
disposições da|Lei n® 8.665; jde 21 de junho de 1993, da Lei
de 1990 -Código de Defesajdo Consumidor, do Decreto n®
o presente Termo dei Coritrato, decorrente do Pregão

QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE

FUNERÁRIOS. I
I

te ato denominado! CONTRATANTE, com sede na
nicipal de Assistência Social, Inscrito no CNPJ (MF)

syka Raflégia Lima Sousa, Secretária Municipal de
e de outro lado a] firrna PAZ ETERNA SERVIÇOS
001-05, estabelecida à Av. Euri(Dedes de Aguiar, n®
nominada slmplesméritè CONTRATADA, neste ato
ra, portadora do RG n® 035189852008-3 (SSP/MA)
I Processo n® 1310014/2021 e em observância às
1® 10.520, de 17 da julho de 2002 ena Lei n® 8.078,
7.892, de 23 de janeiro de 2013; resolvem celebrar
Eletrônico n® 23/2021,- mediante as cláusulas e

condições a seguir enunciadas.

L ' "1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a conuatação de empresa
de urnas funerárias e serviços de translado, para atender

especializada em fornecimento

as famílias carentes do Município de São João dos
ecldos no Termo dê<Réferêncía, anexo do Edital.Patos/MA, conforme especificações e quantitativos estabe

1.2. Este •

proposta venc

ermo de Contrato vincula-se ao Edital do

sdora. Independentemente de transcrição.
Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à

1.3. Descrição do objeto;

[TEM I .1 descrição
TAMANHO NORMAL - Urna, adulto em madeira de sinos.URNA

estilo extavada comívarão ou verSozínho dourado, chavet s em

metaldourado,acabamento externoperolizado ou pinturadf auto
brilhoj acabamento íntemo com forro em TNT, com bab
travesseiro solto.' Comjas dimensões externo de 1.60cm até 1
de comprimento por| 043 cm Largura, com 23
Dímeijsão interna: 039 cm de largura, com 23
Produtos e Serviços que acompanham o funeral.| correspr
preparação normal do Falecido deixando pronto para velóiii
edredom personaii23'clo. Sobre o falecido, castiçais confo

religioso. |Com |mortalha masculina ou feminina, cor^forme
ação.

credo

solícit

lido e
90cm

cm de itura.

cm de altura,
ndem

com

"me o

URNA

made

cada

Acaba

INFANTIL Com O.SOcm até l,20ml. de comprimenfo. em
ra de pinos, com 2 (duas) chavetas e 02 (dois) supo
lado. Acabamento externo: Com
mento interno: Em forro TNT,

pintura de alto
sem babado, cc

dimei^sõss externo, |0,20cm de altura, por 0,28cm, L

rte de

trilho,

m as

rgura.

Produ

preparação norrnaí do falecido deixando pronto paravelório Sobre
o falecido, castiçais conforme o credo Religioso.j Com mirtalha
mascliíina ou feminina, conforme solicitação.

tos e Serviços 'que acompanham o funeral correspondem

Translado em veiculo funerário, rodoviapavimentada. Km roJado

QUANT.

4Ò

10

19442

UNIDADE

Unid.

unid.

1

Km

V. UNIT. V.TOTAL

R$449,00 RS 17.960,00

R$ 249,00 RS 2.490,00

RS 1.70 RS 33.051,40

TOTAL; RS 53.501.40

tos.ma.gov.br

ido • CEP; 65.665-000, São João dos Patos/MA
www.saojoaodospia

arbas Passarinho, n° 1196, Bairro São RaimuRua J
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CLÁUSULA SEGUNDA- VIGÊNCIA.

Ã'-^icÀ I
**—TiiMI ij

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele ixado no Termo de Referência, com início na data

de sua assinattira e encerrarnento em 31 de dezembro de 2022, prorrogável na forma do art. 57, §12, da Lei n®
8.666, de 1993

3. CLÁUSUW TERCEIRA-PREÇO. l

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$
reais equarenta centavos].'' |

i I

3.2. No valor acirria estão incluídas todas as despe
I I I (

execução contratual, Inclusive tributos e/ou impostos, en
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, segurò
objeto da cont ratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

53.501,40 (cinqüenta e três mil, quinhentos e um

:as ordinárias diretas e Indiretas decorrentes da
« .1

cargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
e outros necessários ap cumprimento Integral do

4.1. As despesas decoirrentes desta contratação estão programadas ern
prevista no orçamento ]do Pwlunicípio, para oexercício

I

02 17 FUNDO 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL

de 2Ó22, na classificação abaixo:
dotação orçamentária própria,

08 Assistência Social

08 122 Administração Geral •
08 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA ^
08 244 0015 2092 OOüÓ MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS E
3.3.90.32.00 Nlaterlal, Berh'Ou Serviço Para Distribuição G

5. CIÃUSUIA QUINTA-PAGAMENTO.

/ENTUAIS

atuíta

jamentpserá mensal, efetuado no prazo dê até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
irais e à Dívida Atj^ig.dà União; CNDT e FGTS, com
o haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

a) O pa
Certidão de C

validades com

ébitos Relativos a Créditos Tributários Fed

pativeis à data do pagamento, desde que n<

6. CLÁL SUUSEXTÀ
I I

I

- REAJUSTE.

o contado da data limite para6.1. Os preços são fixose irreajustáveis no prazo de um ar
aapresentação das prppo^as. j (; , .
6.2. Dentro di prazo de vigência do contrato emediante íolicitação da contratada,' os preços contratadas
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, apucando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações injciadas e|cünçiuídas.apÓ5 aocorrência da ani ialidade. |

mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o Interregnc
financeiros do último reajuste. j
6.4. No caso áe atraso ou não divulgação do índice de rea
aimportânci^ calculada peta última variação conhecida, li
divulgado oirjidjce definitivo. |
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória
valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, ò índice utilizado para reajuste S'
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamentp vènhc
ser utilizado. será adotado, em substituição, o que vier a

www.saojoaodosf

Rua /arbas Passarinho, n' 1196, Bairro São Raimu

ustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
luidando a diferença correspondente tão logoseja

le cálculo referente ao reajustamento de preços do
I

irá, obrigatoriamente, o definitivo,
a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
er determinado pela legislação então em vigor.

j
atos.ma.gov.br '

ido - CEP: 65.665-000, São Joao dos Patos/MA
j
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6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice'substit ito, as partes elegerão novo índice oficial, para
réajustamento do preço do valor remanescente, por meio pe termo aditivo.

7.

7.1.

8.

do preço do valor remanescente, por meio
I

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

Não I averá exigência de garantia de execução pa a a presente contratação.

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

FOLHA

3K'C

9. a) O
Administraçãc

às IShOOmin.

cabíveis.

10. b) Tddos os botijões licitados deverão sèr entn
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORr

ato da entrega, os produtos que não estiv

produto deverá ser entregue de| acorde
. O horário da entrega deve ser de acordo <

com a necessidade da Secretaria Municipal de

om o funcionamento das Secretarias: das OShOOmIn

11. c) Nc
devolvidos; e,

12. d) O

O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
I

gues diretamente mas Secretarias Municipais e em
ECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.

irem em acordo com o especifícado no edital serão
;onta da empresa contratada;

:om o funcionamento das unidades: OShOOmin às

as despesas de frete e/ou outros serão por

horário; da'!entrega deve ser de acordo
IBhOOmin ho as.

13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento ser Io realizados por Servidor designado pela Prefeitura

i •
r meio de Processo llcitatório na modalidade Pregão

Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
sli14. f) Esfe processo refere-se à aquisição de GÁS, p(

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.
trabalhistas, seguros,' frete, embalagens, lucro ;e outr
presente nes etermojde referência; 1

• Todos os produtos entregues deverão'estar i16.

issinadol

17. CLA Ú5ULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

s necessários ao cumprimento íntegra! do objeto

companhados de um comprovante de recibo o qual

constará a assinatura do'recebedor, em duas vias (urna via para o fornecedor e um para a unidade). Os
produtos dejem ser conferidos de acordo com aordem de fornecimento, quantidade equalidade. Caso não
estejam de acordo com as normas, os mesmos deverâr ser devolvidos juntamente com o comprovante de
entrega não

17.1. A fiscalização dá execução do objeto será ef( tuada por Comissão/Representante designado pela
CONTRATANTE, na forma'est3belecída no Termo de Refe 'êncía, anexo do Editai.

18. CLÃUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTR/JtANTE EDA CONTRATADA.
i I

t ;i
A Contritante se obriga a;

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitiro livre acessodos empregados da conitratada
assuntos pertinentes aoslprodutosadquiridos; ;
c) rejeitar, no todo ouem parte, os produtos em|desaco
d) procederjao pagamento do contrato dentro do prazo

às dependências do ccntratante para tratar de

do com o contrato;

estabelecido; ,
ndamento do fornecimento dos produtos atestados.e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom

f) Aplicar as penalidades contratuais, quando fon o caso.

A Contrataqa se obriga a:

Rua

v/ww.saojoaodo

Jarbas Passarinho, n" 1196, Bairro São Ralm

patos.ma.gov.br .
jndo - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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a) manter prepòsto,aceito pelaadministração da Prefeiturc
todo operíodo|de vigência da licitação, para representá-lo s
b) informar ao pefe do|Setor de Compras da Prefeitura Mu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anbrmalid
julgados neces^rios; | ,
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compc
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes desua
culpa, ou dolo pa execução,do contrato, não excluindo ou riduzindo essa responsabilidade afiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer
determinaçõe^ emanadas das autoridades competentes, pi rtinentes àmatéria 'objeto da contratação.

istência Social '

Municipal de São João dos Patos-MA, durante

empre que for necessário;
nidpal de São João dos Patos-MA. ou ao seu
ide de caráter urgerite e prestar os esclarecimentos

I

tibilidade com as obrigações assumidas, todas as

cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas cons( quêncías de qualquer transgressão de seus

prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização dò contratante, por escrítlo, quan Ioverificar quaisquercondições inadequadasà
aquisição dos produtosou a iminência de fatos que'possan prejudicar a perfeita" execução do contrato;
g) não transfeijir aterceiros] quer total ou parcialmente, oçbjeto aser contratado, rèm adevida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.
h) substituição de todo' equalquer material que for; entreg(ie Impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
i) entregar os produtos nos^prazos, condições e local índia do, sujeitando-se nd que couber as Leis do
consumidor;

]) arcar com todas asdespesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipalde São João dos
k)a contratada será responsável pela idoneidade e pelo cc
ou prepostos.

Patos-MA.

mportamento de seus empregados, subordinados

19. CLÁU SULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMI «STRATIVAS.
I n

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da .ei n® 10.520, de 2002; dlicitante/adjudicatário que:
I'

irar o instrumenib equivalente; quando convocado19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/re

dentro do prazo de validade da proposta;

19.3. Apresentar documentação falsa;
I i I

19.4. Dei)^ar de entregar os documentos exigidos no certame;
I •' '

19.5. Ense jar o retardamento da execução do objeto;

19.6. Não mantiver a proposta;

19.7. Cometer fraude,fiscal;

19.8. Comportar-se de modo inidôneo;

19.9. Oatraso injustificado ou retardamento na pre
empresa, aj!uizo da Administração, àmulta moratória d«

staçãc de serviços objeto deste certame sujeitará a
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite

, da Lei N® 8666/93.'de 10% {dez por cento),conforme determina o art. N® 8(

Rua

www.saojoaodos Datos.ma.gov.br

Jarbas Passarinho, n' 1196, Bairro São Raimundo - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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19.20. A multa prevista neste ITEM será descontada dos tréditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cumuli r com as demais sanções administrativas, inclusive
com asmultas Drevistas'.

19.21. A inexecuçâo total ou parcial do objeto contratac
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N-

a) Advertência pór escrito;

o, aAdministração {soderá aplicar à vencedora, as
87, da LeiNS 8.66G/93:

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

C) Suspensão tei^porária de participação em lícita<
Municipalde SÃO JOÃO DOS PATOS/MA^ por prazo não si

d) Sendó que em caso de inexecução total,' sem ji
Municipal de ^ÃO JOÃO D^S PATOS/MA, será aplicado o
05 (cinco) ano

e) Decla
motivos deter

aplicou a penalidade, 'de acordo com o Inciso IV do art.

ração de inidoneidade para licitar Junto
minantes da;punição. ou até que seja promc

10.520/02 e art. N2 14 do Decreto NB 3.555/00.

ao e impedimento !de contratar com a Prefeitura
perior a 02 (dois) anos;

*j \
stificatíva aceita pelá Administração da Prefeitura
limite máximo terriporal previsto para a penalidade

Administração Pública, enquanto perdurarem os
vidaa reabilitação perante a próisrla autoridade que
MB 87 da Lei N8 8.666/93, c/c art. N2 ys da Lei Nb

20.1. Do ato c ue aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciênciada
intimação, podendo a'Administração reconsiderar sua dedsão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado pa a a apreciação e decisão superior, dentro d( mesmo prazo.

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficialdo Município d
administrativus previstas neste edital, Inclusive a reabilitação perante a Administrado Pública.I -1 I
20. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

2SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções

20.20. O PP ESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, n,

78 da Lei nB| 8.666, de 1993, e com as consequlênclas
situações previstas nos incisos I a.Xli e XVíl do art.

"'""da mesma Lei, sem prejuízo da

aplicação das sanções previstas no Termo de Referência,
20.20.2. Ami gavelmeLej nos termos do art. 79, inciso II,

ndicadas no art. 80

mexo ao Edital;

•\\ }
da Lei n? 8.666, de 1993.

20.21. Os
I I '

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

20.22. A CONTRATADAireconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 d< Lei nB8!666]del993.

20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPEaOS,

CONFORME O CASO:
I

20.23.1. Baltnço dosi eventos contratuais já cumpridos cj parcialmente cumpridos;

Rua

www.sao oaodo^atos.ma.gov.br
mdo - CEP: 65.665-000. São João dos Patos/MA
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20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devi ios;

20.23.3. indenizações e multas.

21. CLÃUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

21.20. ÉVEDADO ÀCONTRATADA:

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação linanceira;
I

de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,21.20.2. Interromper ai execução contratual sob alegação
salvo nos caso: previstos em lei.

22. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

22.20. Event

22.21. ACONTRATADA é'òbrigada a aceitar, nas mesmas
que se fizerem' necessários,|até olimite de 25% (virite ecin
22.22. As supre5sões|resultantes de acordo celebrado er

jais alterações contratuais reger-se-ão pela

de 25% (vinte i cinco por cento) do valor inicia!atualizado

jisciplina do art. 65 da Lei n^ 8.666, de 1993.
i

condições contratuais, os acréscimos ou supressões
:c por cento) do valor, inicial atualizado do contrato,
tre as partes contratantés poderão exceder o limite
io contrato.

23. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSlOMISS 3S.

24. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-PUBLICAÇÃO.

I 'i I24.20. Incumbirá à CONjTRATANTE providenciar a put
Oficial do Município, nó prazo previsto na Lein2 8.666, de

25. CLÁU SULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

25.20. É eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS P
execução des
Lei ns 8.666/Ç

Para firmeza Bvalidade do pactuado, o presente'Termo

teor, que, de[iois de lido e achado em ordem, vai assinadc

/

jLhn

•"fe
SÃOJOÃO DOS PATOS- M/

4UNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOGAL
P.J. ns 06.089.668/0001-33

GÉSSYKA RAFLÉ6IA LIMA SOUSA
Seaetária Municipal de Assistência Social

CONTRATANTE

23.20. Os CESos omiKOs|serão decididos pela GONTR/iFANTE, segundo as dispiosíçõesjcontidas na Lei n^
8.666, de 1993, na Lei h® 10.520, de 2002 e demais norma federais dé licitaçõese contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundojas disposições contidas' na Lei 11® 8.078, de 1990 -Código de Defesa do Consumidor
-e normas e p'rÍncípios'ger'àls dos contratos. ' '

I ^ '

llcaçSo deste Instrumento, por extrato, no Diário
1993. ' I Í: í '

VTOS/MA para dirimir os litígiosique decorrerem da
I i ^ I

e Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2® da
3. ' '

de Contrato foi lavrado .em duas (duas) vias de igual
pelos contraentes.

, 04 de janeiro de 2Ó22.
P
'AZ ETERNA SERVIÇOS FU^I^RIOSLTDA

C.N.P.J.|n9 23.635.121/0001-05
Representante Legal

I CONTRATADA

www.saojoaodosf

Rua Jarbas Paissarinho, n° 1196, Bairro São Raimu

atos.ma.gov.br

ido - CEP: 65.665-OCO. S3o João dos Patos/MA
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