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TERMO DE CONTRATO DE COMPRA NS 24110501/2021, QUE

FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO
I DOS PATOS -MA EAEMPRESA RIBEIRO &FERNANDES LTDA.

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 Saúde, inscrito no CNPJ n®
10.547.447/0001-39, representado pelo Sr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa, Secretário Municipal de Saúde,
portador do CPF n® 0^.674.713-01, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE,, é de outro lado a
firma RIBEIRO & FERNANDES LTDA, Inscrita no CNPJ ns 03.549.504/0001-53; sedlado{á) naiAV PRESIDENTE
MEDICE, NÚMERO 1740,jcENTRO, CEP: 65.665-000 - SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,idoravante designada
CONTRATADA, néste ato representada pelo Sr. Gilson Ribeiro Fernandes, portador da Carteira de Identidade
ns 00777314285, e CPF n® 470.349.633-Õ4, tendo em vista o que consta np Processo Administrativo ns
1706001/2021 e em observância às disposições da Lei n^. 8.666, de 21 dejiinho de 1993, da: Lei ns 10.520, de
17 de Julho de 2002e na Lei n2 8.078, de 1990- Código de Defesa do Consumidor, do Decreto ns 7.892, de 23
de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente"Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico ns
05/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. ' i .

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO. íí"':"

í 9 • i lI
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é;a aquisição de Combustíveis para atender as necessidades
do Fundo Municipal dej Saúde do Município de São João dos Patos/MÁ, conforme éspecificações e
quantitativos estabelecidos noTernio de Referência^ anexo do Edital.' ' li

1.2. Este Termo .|de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico,. Identificado nd preâmbulo eà
proposta vericedòra, independentemente de transcrição. ' "i

1.3. Descrição dó objeto

> í I PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA' ; : ; í. * i

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE. ' ' QUANT . , ) :V. UNIT. !l .! V. TOTAL

1 DieselSlO '.19 Utros v,1.424 "••• . 1 . R$4,92' 1 R$ 7.006,08

. ^ 1 T

• j J FUNDOMUNICIPAL DESAÚDE ; 1 1

ITEM , DESCRIÇÃO UNIDADE .QUANT lí rV.UNIT. •: '! V. TOTAL

1 Diesel 510 - S j Utros 1.208 R$4,92 r R$ 5.943,36
f ] , •;

!• i 1. i TOTAL: / R$ 12.949,44

CLÁUSULA SEGUNDA-VIR6ÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 24/11/2021 e encerramento em
31/12/2021, prorrogávelina forma do art. 57, §1®, da Lei ns 8.666, de 1993.

5. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

2.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 12.949,44 (doze mil, novecentos e quarenta e nove
reais e quarenta e quatro centavos).
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2.2. No 'alor acima ^estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução cortratual, Inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 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.
-rr

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

PODER: 02 PODER EXECUTIVp
ÓRGÃO: 16 FUNDO DESAÚDE
UNIDADE: FUNDO DE SÁUDÊ . • . . , "
10.301.0014.2068.00ÓÓJ- MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00-MATERIAL DEÍcONSUMO . ' I '

PODER: 02 P0pER'EXECUTIV0:
ÓRGÃO: 16 FUNDO DE SAUD^E
UNIDADE: FUNDOIdE SAUDÊ , . f=> .«.j i~}

i10.301.0003.2b66í0000-MANUTENÇÃO EFUNCIONÁMENTÒ^DOTUNDÓ^DE SAÚDE
n n nn nn KOAxrDiAi Pkr^^riMCt lAArt - ' ' 1 |3.3.90.30.00- MATERIALdei CONSUMO

l .
..U-.W f. -J

CLÁUSULA QUINjTA- PAGAMENTO.

í S • . • ' ^ * - j. • í i • • I
a) O pagamento será mensal, efetuado'no prdzo>de.até 30 (trinta).dias consecutivos, acompanhado da

-•* Débitos|RelatÍvos a Créditos Tributários Fédèrals eà Dívida Ativa da UnIão; CNDT e FGTS, com
Tipatíveís àdWa do pagarhéntõ,'dèsdêrqué não haja.fatòrjímpè^dítíyo provocado.pela Contratada.

Certidão de

validades compatíveis

!5. CLÁUSÜLA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e^irréajustávèis nb'prázo dé um.ano contado dá datajimite parall ~|
aapresentação das^propostas.-';,' ' V\ "v í' I
6.2. Dentro do prazo dejvigênciã (Jacòritrãto emediante sólicltaçãd^.da; c^nVatada, )ps preços contratados
poderão sofrer reajuste após ò Intérregno de.um ano^ apilcandp-seiçííndice' exclusivamente para as
obrigações iniciadas econcluídas àp^s a.ocorrêhcia-^aanuáÍÍdãcle.y^^^- '.Jj ? |
6.3. Nos reajustes subsequentesiao primeiro;-© interregno-.mírilmqíde úm âho.^será contado a partir dos efeitos
financeiros do úitiniOjreajuste: . " ' XV/. —"T ]| ^: íj !
6.4. No caso deatraso oulnão divulgação do índIce.deTeájustamento, o CONTRÂTANtE pagará'à CONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a^diferença: correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo:- j /
6.5. Fica aCONfRATADAjobrígada aapresentar memória de cálculo referente áo reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre queesteocorrer. . - ;! X- . •'
6.6. Nas aferições finais, píndice utilizado para reajuste será7bbrigatònãmenté,''o'definitivo.
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 melo de termo aditivo.

6. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO. ÍÍZI

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

' j ' ' i
É7. •- CLÁ JSULÁ OITAVA -ENTREGA ERECEBIMENTO DOOBJETO. 11 ^ ' 1

1

1

1
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8. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a
Administração. Ohorário|da entrega deve ser de acordo com ofuncionamento das Secretarias: das OShOOmin

Rubrica DniiefÇj^

necessidade da Secretaria Municipal de
zionamento das Secretarias: das OShOOmin

cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidadesàs 13h00min. O não

cabíveis.

9. b) Todos osibotijões licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
10. c) Np ato da' entVega, os produtos que não estiverem em acordo com oespecificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outrosserão porconta da empresa contratada;
11. d) 0 horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: OShOOmin às
IShOOmin horas. i
12. e) Afiscalização gerài eòacompanhamento serão realizados por[sewidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO áoS PATOS/MA. " " 11 ' r ' 1

' i- • f- í ' • ^ ^ - ~t ' 11 n. - , !
13. f) Este processo refere-se à aquisição -de COMBUSTÍVEL; porj meio 'de Çrpcesso licitatório na
modalidade PregãoiEletrônico com Registrp dé Preços,do llpo menor Preço por Item;
14. • ojpreçò.cpnticib na proposta dos. Ilcitantês-deverá incíutr todos.osícustos _e,despjesas, tais como:
custos diretos e IndiVeto^s, tributos incidentes, taxa^áèVâdminlstraçãoVmateriais; serviços, encargos sociais,
trabalhistas,Iseguros/ frete, embalagens,.lucro cumprimento integral do objeto
presente neste termo de/eférêncla'; -' '' . .

CLAUSULANON V-FISCALIZAÇÃO.

15. • Todos.os produtos ehtj^egüès-dèverâo estarÍacompánhadqs;de|Um^co de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor,''èm duas vias (uma^yia parãCo/orn^cedoc^ã um para a unidade). Os

16.1. Afiscalização da execução ^do objeto-será^-efetuada* por'"eomissão/Representantê| designado pela
CONTRATANTE, na forma estãbelecldà nb Termo^de ,Referência,••anexp dò Edita|., - | j

17. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA.

AContratante se obflgá a:

raexécução do contrato; í • -|
o dos empregados da-.contratada^ às dêpèndènciaspdp contratante para tratar de
produtos adquiridos; " . V /r- j
parte, os prddütps.em desacordo com qcontrato; 'tíl I ' /

d) proceder ao pa|amenfo;dOcont|atqdentro do jarazo estabelecido; Ij -
e) proporcionar todas as|:ondiçõesmécessáriasao borh andàífíehto do forKecimeríto dqs.pfodutos atestados.
f) Aplicar as penàliáa''des. :ontrâtuáiSi quándb-for-o caso;- ^

I

I

A Contratada se obriga a:
a) manter preposto,J aceito pela administração da Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA, durante
todo o períodode vigência da licitação, para representá-losempre que for necessário;
b) informar |ao Chefe dó 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;

a) acompanhar éfiscaiizE
b) permitir o liv^ré acesí
assuntos per;tinentes_;aos
c) rejeitar, nòtodooíi err

c) manter, durante toda
condições de habilitação

a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
e qualificação exigidas na licitação;
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d) responsab lizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dol) na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento do,contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhejúnica e exclusiva responsabilidade pelas conseqüências de qualquer transgressão de
seus prepostós ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos oú a iminência de fatosque 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.
h) substituição de todo ejqualquer material que for entregue impróprio, dãnificado, ou ern desacordo com o
ovioíHn- ' í , -. - jj }• I

nos prazos,, condições e local .indicado, sujeitándòrse no que'couber as Leis do
exigido;

i) entregar os produtos
consumidor;

I I

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ NS 10.547.447/0001-39
Fundo Municipal de Saúde

^OLHA

!l: i: '̂j) arcar com todas as'despesas, diretas ou indiretas, decorrentes'do cumprimento dasíòbrigações assumidas,
sem qualquer ônusa^Prefeitüra Municipal de São Jpãodos.P^os/MA. '| ' ' . '
k) a contratada serájesponsável pela Idoneidade-étpelojçpmjsórtamentojde seus empregados, subordinados
ouprepostos. s f ' '. 'ir-- 11 íV \

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

il8. CLÁUSULA DÉCÍMA PRIMEIRA^ SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. [CZ ,
I

19.1 Comete

I
I , i

Apresentar doci

3Infração admjriistratlva, nos termos dálel ps 10.520;,'de-^002) olicitante/adjudicatário que:
19.2. Não assinarão termo dé contrato ou aceitar/fetirár^^o-instrumento équivaiente, quando convocado

j , 1 • I - - < , M •( IL ' ^ 1
dentro do prazode validade da proposta; ,1" /

mentaçâò,falsa; • .

Deixar deentregar os documentos exigidos no certame; tf' '

Ensejar o retardamento dà execução do objeto;

Não mantiver a proposta;

Cometer friudejfisçal;
Comportar-se de modo inidônep;

VíY
1'' ]

19.9. O atraso injustificado ou retardamento na: prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo da iÇ^dministração, à multa moratória de 0,5% (melo porcéhto) pordia de atraso, até o limite
de 10% (dez|por'cento), conforme determina o artrN^ SGí^da Lei N5"8666/93."~

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

I I

' ' I
19.21. Ainexecução topl ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as
seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Ns87, da Lei Ns8.666/93:

a) Advertência por escrito;
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20%(vinte por cento) sobre
o valor total do contrato;
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c) Suspensão temporária 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; |

I

e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da'punição, ou áté que seja~protfiovida a reabilitação peranfe'a própria autoridade que
aplicou a penalidade,^de acordo com o inciso IV do art. Ns 87 da Lei N^{ 8.666/93, c/c art.
10.520/02 e art. N214dp Decreto N2 3.555/00. V1

t

l

N2 72 da Lei Ns

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de'05 (cinco) dias úteis,^a contar da ciência da
intimação, podendo à Administração, reconsiderar ,sua..decÍsão pu nesse (prazo encaminhá Io devidamente
informados para aapreciação edecisão superior, dèhtro do mesmo prazo, jj ,| í
20.2. Serão publicadas naMrtiprensa Oficial do ,Município.!de-SÃO JOÃO,:Dps PATOS/MA as sanções
administrativas previstas nesteedital. Inclusive a reabilitação peraríté a-Adminikração Publicai

^20. CLÁUSULA DÉCiMÃ SEGUNDA - RESCISÃO.

20.20. OPRESENTEjrERMO DE GONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:' '• , • ; (

20.20.1. Por ato-uniiateraj eescrito da Adrninistraçãq, nasjítuaçõe^previkas nos incisos La XII eXVII do art.
78 da Lei n® j8.666, de 1993, ecòni as conseqüências indicadas •no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções^pre/istas.npTermo,de.Referência, anexo áoEditãl; '/ -jt j
20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art.'79,-inciso II, da.Lei h2:8.666,'de 'l993. i

' • 11 - , X--'' = i
' l J ; i20.21. Os casos dej rescisão cohtratUa! serão formaltfiehte motivados,^asségurandojse à CONTRATADA o

direito à prévia e amqla defesa. - v '"'r. j ' - - i

20.22. ACONTRATADA reconhece ps dirêltosida eONTRATANTEÜm caso 'de rescisão administrativa prevista
• • - •! .j, 1

no art. 77 daiei n® 8.666, de 1993.

20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDIGATIVÒ DOS SEGUINTES ASPECTOS,
CONFORME OCASO: |.

20.23.1. Balançados eventos contratuais já cumpridos ou-parcialmente cumpridos;

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

20.23.3. Indenizações e rnultas.

I j _

f21. dÁUSUUVPlcíiilflA TERCEIRA-VEDAÇÕES.

21.20. É VEDADO À CONTRATADA:

[C

21.20.1. Caucionar oü utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
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21.20.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,

salvo nos casos previstps em lei.

'22. CLÁUSULA DÉCMA QUARTA- ALTERAÇÕES, 'C

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

' I

22.21. ACONTRATADA é|Qbrigada aaceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até o limite de 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'e cinco por cWo) do valor Irilcialatualizadodo contrato. {! f

exceder o limite

23^ ÇLÃUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

í - * 1 ' ' / i t '5* ^
23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATAJ^TE, segundo as' disposições contidas na Lei nS
8.666, de 1993, na Lel;n210-520, de 2002 e demais normas federals-de licitações e contra^òs adminlstrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições çontidas;na'Léi;n2 8.074'de.^l990j Código de Defesa do Consumidor
-e normas e princípios geraisjjbs contratos.'' Y-

. 1 ' •' . i_-
24. CIÃUSULA DÉCií^A SEXTA- PUBLICAÇÃO. ICT.- . _

I :

24.20. Incumbirá àjcorjTRATÂNtE providenciar iafpVbiicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n2 8.666, de 1993;'.-' í"

^25. CLÃUSULAiDÉCIMA SÉTIMA- FORO.

25.20. Éeleito o Fofo da Comarca de'SÃO JOÃO DOS PATOS/MA'',pàra dirimir os litígios que decorrerem da
L.X "-ILV '.y. 1 - . r-r -J-execução deste Termó de

Lei n2 8.666/93.^
Contrato'̂ ue nãp possani ser comppstps'pelã.copjiliação, conforme art. 55, §22 da

""•'w' '/ ' !
; I \ •7--'''" . ''.iv . i

Para firmeza e validade do pactuado>-q presente TeYrnç.deJZóhtrátp.ifpi lavradò em duas (duas) vias de igual
teor, que, depois de lidoe achado errí ordem, vai assinado.pelos.cbntráentes.. pi

i •

SãoJoão dos Ratòs/MA, 24 de novembro de 2021.
1 - I

Responsáveriegal da dON/RATANTE j|
Kairo Coelho de SoiWcorrea ''
Secretário Municipal de Saúde

Portaria n" 209/2021

Responsável legal pa CONTRATADA
Gilson Ribeirp Fernandes

CPF n" 470.349.633-04
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