
PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA
CNPJ N2 10.547.447/0001-39

Fundo Municipal de Saúde

Onça

CONTRATO NS 24110501/2Ò21
PROCESSO ADhilNISTRÁTÍVO N2 1706001/2021

I TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N2 24110501/2021, QUE
FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO
DOS PATOS -MA E A EMPRESA RIBEIRO & FERNANDES LTDA.

APREFEITURA MUNICIfjAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro, através do Fundo Municipal de; Saúde, inscrito no CNPJ ns
10.547.447/0001-39, representado pelo Sr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa, Secretário Municipal de Saúde,
portador do CPF ns 012l674!713^1,°"dõravante'dér^minãd(rsimplesníénte CpNtRÃTÁNTÈ,vê de outro lado a
firma RIBEIRO &FERN/ÍNDES ITDA, inscrita no CNPJ ns ,03.549.504/0001-53;Jsediado(a)'Ína]AV PRESIDENTE
MEDICE, NÚMERO 1740, CENTRO, CEP: 65i665-000 ^ SÃO JOÃO DOS^ PATOS"^ MA, doravante designada
CONTRATADA, nèste ato representada pelo Sr. Gilson Ribeiro Fernandes, portador da Ca'rteira de Identidade
n2 00777314285, e CPF nsj 470.349.633-04, tendo em vista" o que consta nõ Processò Administrativo n®
1706001/2021 éem observância às disposições da Leíh2^8.666, de 21 de junhò"dê 1993, |da Lei nS 10.520, de
17 de julho de 2002 e ná Lei n2'8.Ò78, dé1990 -"Código'dV Defesa do Consumidor, do Decreto ns 7.892, de 23

* ii li j -1 'I '
de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presénte TermofdeiGóntrató/dêcòfrehtè do Pregão Eletrônico n®' (j ' ) H - • S- —-Ts ' Jf j Jl " -I
05/2021, mediante as cláusulasie condições a seguir.enunciádâs.' ":"*^.. ' : l I

1.

1.1.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

>• fí-i
—

LÜ;i
.V : í

/Kf.o objeto do presente Termo de Contrato éia aquisição de Cpmbustfveispara ateríderjas necessidades
do Fundo Municipal de Saúde dó Município de São ^Jpâo-dós, Pátos/MÀ,' conforme especificações e
quantitativos estabeiedàos pp,Termò 'de'Péférêncià,-anexo do.Editalf']/ {' j J í |

1.2. Este T^rmP; dejContratdj vincula-se ao Edital: do Pregão|Eletrôpico, Wéntjfícado: no preâmbulo e
proposta vencedora, independéritémente de transcrição. ''̂ J // i.l-ii i"

1.3. Descrição do objeto:
'4

,---si ; i,
I .

; 'I 53"
? "V-

II í Í1 /^;=C-PROGRAMA"SAUbE da FAMILIACt . I [ /V - 1

ITEM 1descrição;] V'--'UNlbÁbE > > ; tqúant.o^ rv.-uNiT.'" L IV. TOTAL

1 DieseÜSÍO" í ' - Outros:^-'-' 1.'424':' ) j "^'RS 4,92;'J Í1 RS7.007,70

i:: { 11 • . - j Total: il RS7.007,70

r-; i 'j ã 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 1 i / fi }

ITEM 1DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT . v.unit;.,' II / V. TOTAL

1 Dtesel 510 I !| Litros "1.208 RS4,92'-; I; RS 5.945,57

1 í 1 iTòtal: ; • <' R$ 5.945,57

CLÁUSULA SEGUNDA -yiRGÊNCIA.
1 1

... - i-j..

2.1. 0 prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 24/11/2021 e encerramento em31/12/2021, prorrogávej naiforma do art. 57, §13, da Lei ns 8.666, de 1993.
2. CLÁUSULA TERCEIRÁ-PREÇO. i 1

2.1. O valor

reais e vinte e sete centavos).

do presente Termo de Contrato é de R$ 12.953,27 (doze mil, novecentos e cinqüenta e três
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2.2. No valor acímá estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou Impostos, encargos sociais, trabalhistas, prevldencíários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação. I ''

3. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

3.1. As despesas decorr;entes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento db Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

I ' '
1

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16FUNDÒ DE SAÚDE
UNIDADE: fundo'DE SÁUDE
10.301.0014.2068.0000 - MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CO

í1 . .1
PODER: 02 PODER EXECUTIVO i

ÓRGÃO: 16 FUNDO DESAÚDE

UNIDADE: FUNDo' DE SAÚDE

4. . ^ CLÃUSÚLA quinta

NSUMO

10.301.0003.2066.0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DOT.UJ^DOíDE SAUDE
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO .

-pagamento.

'• .-n-sTÍ 1

a) Opagamento será mensal, èfetuado no pra^ de.até 30 (tríntá)'dias|còfisecutivós, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a" Créditos Tributários Federais e-à bívidà Ativa da Uniâoj CNDT e FGTS, com
validades compatíveis à data do págamehtb','désdê.qüé não haJaTatòrjimpédítivp provocado pela Contratada.

15.
• ^ -u» 'l" ••

CLÁUSULA SEXTA-REAJUSTE.
41 •

1 ! --T' ..--i -v' /Lky 1 í
6.1. Os preços são fixos e irrèajustáveis nò.prazo de um ano contado da data limite para !, !

^ ~ ij I ^'1 "-*» V.' .'i'• • '—•- i."ií f ia apresentação das propostas; .. ; \ •«' 'i
6.2. Dentro do prazo de vigência, do contrato.e mediante-sólicitaçãojdà/cdntratada, os;preços contratados
poderão sofrer réajuste'após ointèrregno de.um ãnõVapÍicandp;se:oJndjcé IPí^/^ excjusivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas apóia ocprrêhcia^da anuálÍdãÍJ&/'̂ ''̂ ^^^^ j !
6.3. Nos reajustes subsequentes ao prlméiro;:b.lnterrégno^míril^Jdeyrtrãnq será'contadq a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice déVeájustamento, oCONTRi^JÃNTE pagará'à CONTRATADA
a importância calculadalpela última variação conhecida, liquidando a diferença,correspondente tão logo seja
divulgado oíndice definítivói " j ; jj /
6.5. Fica aCONTRATADí^ obrigada aapresentar memória de cálculo referente.áo reajustaménto de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer. • , 1. .
6.6. Nas aferições finais,io índice utilizado para reajuste seráTbbrigatoriafriênte/o dèfinitivo.
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço'do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

[6. CLÁUSULA SÉTIÍ^:-GARANTIA DE EXECUÇÃO;

6.1. Não ha verá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

>7. CLÁUSI JLA OiTAVA'!- ENTREGA ERECEBIMENTO DOOBJETO.
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8. a] O produto deverá ser entregue de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de
Administração. Òhorário da entrega deve ser de acordo com ofuncionamento das Secretarias: das OShOOmin
às IBhOOmin. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis. I

I I
9. b) Todos os botijões licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
10. c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas dé frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
11. d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: OShOOmin às
13h00min horas. | ., r
12. e) Afiscalização gerai e o acompanhamento serão reáilzadós por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal deSÃÒ JOÃOpOS
13. f) Este

CLAUSULA NONA-

^PATOVMA. ' - " - . j
processo refere-se à' aquisição-dè COMBUSTÍVEL, por meio ^de Processo iicitatório na

modalidade Pregão Elet^ôni^o com Registro dePreços, do tipo,menor Preço pjorjitém; j'. 'j
14. • Opreço contido Pa proposta: dòs iicitantes'toerá Incluir todos osjcustos edesppas, tais como:
custos diretos é, indiretos, íributos incidentes, .̂ xá^èj;administraçâo, materiais;, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, fretejl embalagens, iÜGfo'-e/outrps.jfecessário ao curriprímentoliintegrai do objeto
presente neste termo dé referência; .
15. • Todos os produtos eritregues deverão estáHacompànhados.dé^urn^coTnprovante de recibo o qual

•I . J L -j- • i ^ -vV il 1 ... _constará a assinatura do recebedor^em duas vias (uma via'para. o fornecedor e um para a unidade). Os
I í- • ^ -"1 • \ ' s /• ' r-'-i' II. • \ • J fi Vi. I

produtos devem ser conferidos de acordo còm-a-ofdém;de fòrnécifhentó,.quantidade e qualidade. Caso não
esteiam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de

, .. ! . 1 ri > " !- \\ • .> \W ' • IIentrega nao assinado. i, ' li

' ' ±±z:zzzbr'^FISCALIZAÇÃO.

16.1. A fisca

CONTRATANTE,

ização da execução ^dô objeto será efetuada poWCorrilssãp/Representanie
na forma estabelecida nò Termo deReferência,-anexò dó'ÈditaiU"Í i:

I ^ pi.: í:_
CIÃÜSÜLA dlciMÃ - OBRIGAÇÕES DA CONTRATÀNTÉ EDACONTRATÃdÃ. í,_StT

A Contratante se obriga

a) acompanhará fiscalizar ajjsxecução do contrato;-. .
b) permitir o INrè acesso tíos empregados da:çont_ratâda às>depéndências,'do!'contratantè para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos-adquiridos; " . >J - . ' í
c) rejeitar, no todo bü em parte, os produtos ern desacordo córn ocontrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido; j
e) proporcionar todas as coi^dlções necessárias ao bom andamento do fornecirnento dòs.produtos atestados.
f) Aplicaras penalidades contratuais,-quando-for o caso.

I '

AContratada se obriga á; ,
a) manter preposto, aceitojpeia administração da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, durante
todo operíodo 'de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) informar aojchefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

a:

>•
= f

' c.
, n r-.-

-

designado pela
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d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo n|a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade afiscalização ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir e f^zer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenientes;

f) comunicar fiscalização dó 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 transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da

Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.
esacordo com oh) substituição de todo e qualquer material que for entregue Impróprio, daníflcadp, ou em c

exigido; | • ] l| j j j
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local Indicado, sujeitando-se hò que); couber as Leis do
consumidor; | j ij ' j ''i í |
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumpríméntò das obrigações assumidas,
sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de São João..dos;Patos/iyiA. ! ' '
k) a contratada será responsável,pela idonéidáde e-pelò-cbmportamento dejséus empregados, subordinados

) f ' ^ í . : n . : ,1ou prepostos.

«18. CLÃUSULA DÉCIMA' PRIMEIRA- SANÇÕES ADMINISTRÁTIVAS. _ Li

19.1 Comete Infração administrativa, nos termos da'Lei ns 10.52Ò;^^dé'2002í p|icltante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo dé contrato ou aceitar/fetirár-ò-ÍnstrurrieritOjecjuiyalente,''quándo convocado
dentro do prazo de validade dá proposta; ••fí . i

>í •
Í4;

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

Apresentar documentaçãoTalsa;

-•-1 ''

Deixar de entregar ps dóçurhentosiéxlgidos no certame; f/ //,•' r-yj

o retardamento àà.èxécuçâb do objeto; .Ensejar

Não mantiver a;proposta;

I i i
Cometer fraude fiscal;

19.8. Comportar-se de rnodo inidôneo; i li •

I I i" • ••s- ii/
19.9. O atraso injustíficado-ou retardamento na prestação de serviços pbjêtõ deste certame sujeitara a
empresa, a juízpda Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) pòr dia de atraso, até o limite
de 10% (dez por cento),^conforme determina oart. N9 86,~da LeI Ns 8666/93.' '

19.20. A multà prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive
com as multas previstas!

19.21. A ínexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sançõ'es administrativas, nos termos do artigo N9 87, da Lei N9 8.666/93:

a) Advert íncla por escrito;
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b) Multa
o valor total do

administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre
contrato; ,

c) Suspensão ternporária de participação em licitação e Impedimento de contratar com a Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

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

I I
e) Declaração de! inidoneidade para licitar junto h Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos deterrninantes'da punição, ou até queseja prórhòvida aréabiíitáçâojperante áprbpriá autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. NS 87 da Lei Ns 8.666/93, c/c ^art. Ns 7s da Lei Ns
1Ü.S20/02 eart'. NS14 dp Decreto N2 3.555/00. 1 ; ; ;•

,.e aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) diasrúteis, a>cpntar da ciência da
Intimação, podendo alAdministração .reconsiderar suai.decisâo ou nesse prazo^encamiríhájlo devidamente
informados para aapreciação edecisão superior, dentro dó mesmò prazo. { | 1' " Í

20.1. Do ato qu

20.2. Serão pubiicadas na imprensa -Oficiai do Município.,dej-SÃO JOÃO.-DÒS PATOS/MA as sanções
A^ tM ... I. .. i.Al ..I. IAaNi^IIIA A MAAL. SI!^AAAA AAAAM^a'a' A.JAA Ia Ia*I.a aa a ni^lsflAAÍadministrativas previstas neste editai, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.'

:: L1! .
120.. CLÁUSULA.DéCiMÀ SEGUNDA - RESCISÃO.GiMAA

l' " ' .

20.20. OPRESENTE tERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RÊSCÍNDÍDO:" '

III» e * 'i í
20.20.1. Por ato unilaterai e escrito da Administração, nas.situações previstas nos incisos i a Xii e XVil do art.
78 da Lei n^ 8.666, de|l993, e com as.conseqüências indicadas-^no art. 80 da^mesma liei, sem prejuízo da
aplicação das sançõès previstas nó Termo de-Referência,.anexo ào Edital; T; «

r.. i I 'i
20.20.2. Amigavelmente, nós térmbs cló art."79,-inciso Ii> da LeÍ n2Í8T666,^óe 1993'.-

I' " i i1 ^ . • ' . /-'xv ; -

20.21. Os casos de rescisão cohtratúài serão formàimente motiva^dos, asségurando-se à CONTRATADA o
I : ; ;i , ^ • r -i - t )

direito à prévia e ampia defesa. 'K •: 1|;. j f| V-- • ^ 1 ^ li, I
20.22. ACONTRATADiÇ^ reconhece Ps"dirèitos"àa CONTRATANTE em caso dè rescisão administrativa previstano art. 77 da Lel^s 8.66^, de 1993.-"'' ' '' V. \ , "|vji[ 1 j
20.23. O TERMO DE RESGiSÃO SERÁ PRECEDIDO DE "RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS,CONFORME OGÂSO: |
20.23.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridosou parcialmente cumpridos;"

20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;I I
20.23.3. Indenizações e muitas.

21. CLÁUSULA DECIMaItÈRCEIRA •-VEDAÇÕES. Lí.:í:

21.20. ÉVEDADO À CONTRATADA:

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para quaiquer operação financeira;
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21.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos i revistoslem lei.

22., CLÃUSULÁ DÉCIMA QUARTA ~ ALTERAÇÕES.

22.20. Eventuais alterações'contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei ne 8.666, de 1993.
I I

I

22.21. ACONTRATADAjé obrigada aaceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limitede 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado'entre as partes contratantes poderão
de 25% (vinte ecinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. , i|'
^3r~ ClAUSUU'DÉCIMÃ^CpNTA~-DÕ'ícÃSÒTÒ1w^ TI

exceder o limite

23.20. Os casos omissos sWão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições icontidas na Lei n®
8.666, de 1993, na teí nsjlO.SlÜ, de 2002 edemais normas federais de licitações,e contratos administrativos e,
subsidiariamente, j. n-x... j. . u.-te, segundo ás disposições.çohtidas.na Lei;n2,;8.078, de.l990 - Código de Defesa do Consumidor

iiícípios gerais'dos contratos. '' ' 'i
I - - j ''í í •! v A- . >
I {; t 1 ••'v-v. ! __ 'v; '/x- -! _

-e normas epri

^24. CLÁUSULA p_ÉÇIMÁ]SEXTA- PUBLICAÇÃO.
V''.-
-•K -1

24.20. Incumbrá à CONT^TÁNTE providenciar ^a" publicação deste instrumento, por;extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n3 8.666, de 1993.--• s.. ;

>25. CLÁUSULA DÉCIMAlSÉTIMA-FORO.

. I ' ^ í ^ • i' I
25.20. Éeleito o Foro da Comarca de^ SÃO JOÃO DÓS PATOS/MÀ,parádirimir òs litígios [que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que-não possam ser compostps pelalconçiliação, conforme art. 55, §22 da
Lei n2 8.666/93. '} ' ^ yj". 3' !

j •••••-• ' - -y -V-''/. 7-'̂ . í j
Para firmeza e validade do pactuado,-ò-presente Terrno.dé Contrato. fpJ;lavrado em duas|(duas) vias de Igual
teor, que, depois de lido|eachado-ém orderri,,vaiassina"dd.pelos.còntrãerites. ' í. ' [, j

São João dos Patos/MÁ, 24 dejnovembro de 2021.

ResponsáveTIegal da dON^ATANTE
-•• Kairo Coelho deSoq^Corrêa—

Secretário Municipal de Saúde
Portaria n° 209/2021

Responsável legal pa CONTRATADA
Gilson Ribeirp Fernandes

CPFn^ 470.349.633-04
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