
ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N2 10.547.447/0001-39
Fundo Municipal de Saúde

'̂ OLHA

CONTRATO N2 01120501/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N91706001/2021

I TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nfi
01120501/2021, QUE FAZEM ENTRE SI A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

' -MA EAEMPRESA RIBEIRO &FERNANDES ITDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
Avenida Getúlio Vargas, 135- Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns Íü.5fl7.'447/000l739, representado pelo
Sr. Kairo Coelho de jsousa Corrêa, Secretária Municipal de, Saúde, portadpra do CPF ns |012.674.713-01,
doravante denominado sjmRlèsmente CONTRATANTE, ede outro lado aIfirmá RIBEIRO &.FERNANDES LTDA,
inscrita no CNPJ ns 03.549.504/0001-53, sediado(ã) na AV PRESIDENTE MÉDIÇÈ; NÚMERO 174p, CENTRO, CEP:
65.665-000 J SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada peio(a)
Sr. Gilson Ribeiro Fernancles, portador da Carteira de Identidade n® 00777314285, e CPF n^'.470.349.633-04,
tendo em vista oque con'sta np Processo Administrativo hJ4706001/2021|e ém observância às disposições da
Lei n9 8.666,1 àe\21 de juiiho de 1993, da:Lei-n9 10520; defli^de julho dVzoOZ ena Lei ns 8.078, de 1990 -
Código de Defesa dò Consumidor,, do Decreto n2 7.892,'dV 23*de jariéiro::'de: 2013, rèsoivem ceiebrar o
presente Termo'de Cont|jato,'dècof:renté do Pregão" Eietrônico n® 05/2021,"mediàrite as ciáusjuias e condições
a seguir enunciadas. '' . <• .1- i

1. CLÁUSUyV P^jMEIRA - OBJETO,,
-- r-;— •

1.1. }jeto do

quantitativos estabe

1.2. Este Termo

•1 • • - /. ,1 '
presente Termo de Contrato é a aqüisição.de Combustíveis para atendenas necessidades

do Fundo Municlpài de Saúde do Município de São João dos- Patós/MÁ, conforme especificações e
...j " ii ^ > l \ecidos no Termo de Referência, anexo do Editai..

deiContrato vincuia-se ao Editaltal .do Pregão Eletrônico, identificado mo preâmbuio e
içãjD. /V-y S -• jpropostavencedora, independeriternente de transcrição

I ' I i
Descrição do ob1.3. eto:

1 2 1 ;i HOSPITAL,:—.;- ' il - {

[TEM \ .DESCRIÇÃO' - UNIDADE \ V-QUÂNT-'- i. V. UNIT. ,) 1 V. TOTAL

1 DieselSlO i il Utros \ ^ t • 3.400 ÍI!'R$ 4,92 1 RS16.728,00

1 • 1 - : i f Total: i! R$ 16.728,00
; . í il • h 1
1 j '1 ATENÇÃO BÁSICA ' "í il

ITEM 1 DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT V. UNIT. 1; V. TOTAL

1 DièselSlO 1 il Litros 1.400 ':>IR$4,92 R$6.888,00

2 Gasolina Comunr'! Litros- 2;050- - -•'RS6;20' RS 12.710,00
1 1 , Total! RS19.598,00

1 1 1 !
1 1 1 AGENTES DE ENDEMIAS

ITEM 1 DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1 Díesel SIO 1 ' Litros 1 200 RS 4,92 RS984,00

2 Gasolina Comum Utros 140 RS 6,20 RS868,00
1 , ; Total: R$ 1.8SZ,00
1 1
1 !

1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 1 QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1 D eselSlO 1 Utros 1 870 RS 4,92 RS 4.280,40

2 G isolina Comum Litros 1 1.020 RS 6,20 RS6.324,00
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Rubrica icef^s?

1 • Total: R$ 10.604,40

1 1
1 SAMU

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1 DieséISlO 1 1 Litros 7S0 R$4,92 RS3.690,00

1 j 1 Total: R$ 3.690,00

1 1 1
1 TOTAL: R$ 52.472,40

2. CUUSÜIÃ SEGUNDA-VIRGÊNCIÀ/

2.1. O prazo de vlgênciajdeste Termo de Contrato tem Início na data dé oyi2/2021*è"encerramento em
31/12/2021, prorrogável ha forma do art. 57, §12, da Lei liS 8.666, de1993.1;' ' •

I j j
3. CLÁUSULA TÉRCEIRÃ- PRÊÇO^

3.1. O valorjdo presente Termo de Contrato é de R$ 52.472,40 (cinqüenta e dojs mil.

y.-setenta e dois reais e qua

3.2. No valor acimaf

enta'centavos).

•• f-p-'. l'"'' J
estão::lnçluídas '̂to^das as ,despesasv.prdinárias dlretasr^e. Indiretas decorrentes da

execução contratua^jlnclusiv^e tributos e/o'u Imposfos, encargos sociais; trabàlhistas, previdehclários, fiscais e
comerciais Incidèntes, taxa de-administraçâo,. frete, seguro e outros necéssárjos^-ad cumprimento integral do
objeto da contratação.

"cláusula QÜARTA - DOTAÇÃO ÓRCÃMENTÁRIA.

IS ÍI

V-1

II
í'V;

(]
- li

quatrocentos e

4.1. As despesas decorrentes desta contratação^estão prograrn^á^^^^ dotação; orçarnentária própria,
prevista no orçaménto dò Municípió,-para oexercício de 2Ò21, na classjfícaçãò abaixo: '| |

PODER: 02 PpDER EXECUTIVO' -.
ÓRGÃO: 16 FUNDO DE SÍj^UDE-. " ,'
UNIDADE: FUNDO DÊ SAÚDE
10

3

Si:Lí
/:r.

/•

0.302.00311.2078.0000 i MANLrrÈljÍÇÃÒ;E;iÍVIPllEMENTA;Ç^9 DE-REDE De''sÉRVIÇOS hÓsPITAIÍARES
.3.90.30.00 - MATERIAÍ! DE CONSIJMO . ~ ' í..';- li)/' íj . |

PODER: 02 f>ODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO DE s|̂ UpE
UNIDADE: FUNDOOE SÃUDE

I' *•
Um

'f.
'' I'.

10.301.0014.2068.0000-MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕESiÇO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
3.3.90.30.00-MATERIALDE CONSUMO " J /

i ] í ' j-
PODER: 02 PODER EXECUTIVO-- — :u
ÓRGÃO: 16|FUND0 DE sll\UDE
UNIDADE: FUNDO DE SÂUDE
10.301.0003.2066.0000-MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOI I
PODER: 02 'ODER EXECUTIVO ,

ÓRGÃO: 16 FUNDO Ide SAÚDE |
UNIDADE: FUNDO DE S/yUDE
10.302.0031.2081.0000 - IMPLEMENTAÇÃO EMANUT DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO mÒNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUrjjDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0C14.2073.000j3->5.GENTE DE ENDEMIAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

5. CLÁUSULA QUIN1;A "PAGAMENTO.. f-n:

FOLHA

Rubrica

a) O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNDT e FGTS, com
validades corhpatíveis'à datadó pagamento, desde que não;,haJa fator impeditivo provocado pela Contratada.

16.. CLÁUSULA SEXTA^ REAJUSTE.

ir!'-
1

6.1. Os preços são flxos e lrreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para Ij . |
aapresentação das propostas: | ^
6.2. Dentro do pra2oí de||Vigêncla do-contrato emediante'soJ|citaçãp da/çòntratada. Os preços contratados
poderãosofrerreajuste após o iriterregnò:de um.aho, aplicando4é"o índlce;ÍPCA/IBGE exclusivamente paraas
obrigações iniciadas econcluídas após áocorrência da anuaíidadè..~V | !
6.3. Nos reajustes.sübsequentes ao.primeiro, o interregno mínimo de.um ánò^será contado a:partir dos efeitos
financeiros do último|reajuste. , j' . |ij'ij' ;
6.4. No caso de atraso oujnão divulgação do índice de reajüstamento, bCOj^TRATANTE ,pagará àCONTRATADA
a importância calculada pela última variação conhécidaVlIic|uidandO á diferença correspondente tão logo seja
divulgado oíndice definitivo. t , V - •" !' í° I I '1 ''i . - I • = ^;j j j| j
6.5. Fica aCONTRATi^DAjobfigadaia apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescénte, sempre que èste ocorrer. J -, . !l í
6.6. Nas aferições finais, píndice utjlizadO para reajuste será, pbrigatoriameriíé,,o definitivo, i
6.7. Caso o índice estabelecido para reájustamento venha aser;extinto oulde^ualquerj forma não possa mais
ser utilizado] será adotado, em substituição; oque.vier aser.déterm|nado pejâJégislaçãa em vigor.
6.8. Na ausência.de|preyisãò-légáfqüarító ao índice substltutb,-^as |̂3artes elegerão novo índice ofícial, para
reajustamento do preço^io valor rénnahescente,.pormeiOide4érmd'ãciitivoí ;T^Í 1- |

. ,L. '
í7. CLÁUSULA SÉriiyiA--GARANTIA DÍ:EXEÇyçÃÓ.___ : jl; •

7.1.

8.

9.

10.

Não haverá exigência dé garantia de execução para a'presénte contratação.

V - J

j

í_-

CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO.

a) ,0 produto deverá ser entregue de acofdo .com a néçessid.^ade dá Secretaria Municipal de
Administração. Ohorário da éntregadeve ser de a^on^ com ofuncionaméntò das .Secretarias: das OShOOmin
às IBhOOmin. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades
cabíveis.

Todos 05 botijões licitados deverão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e emb)
suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante.
11. c) Mo 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: OShOOmin às
13h00min horas. 1
13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento

Municipal deSÃO JOÃÒ DOS PATOS/MA.
serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
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folha n"

Rubrica
Inicef^

14. f) Es e processo' refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEL, por melo de Processo iicitatório 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,
trabalhistas, seguros,! frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integrai do objeto
presente neste termo 'de referência;
16. • Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual
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 e qualidade. Caso não
estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de
entrega não assinado.'

fl7. CLAUSULANONA - FÍSÇAUZAÇÃO. iii.

J I 1 • i V •

17.1. A fiscalização dá execução do objeto será efetuada por Comissao/Representantei designado pela
CONTRATAMJE, na ,fofma;|estabelecida no Termo de Referência, anexo do Éditaí; | j

fl8. CLÃÚSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADA. ;

AContratante se'obnga a:-• j, i' '

1 ' ' i»a) acompanhar e fiscalizar a execução.do contrato; ; j " • ;• j - - ;
b) permitir o livre aÍ:esso dos empregados da contratada.às dependências do contratanté para tratar de
assuntos pertinentesjaosiprodutòsadquiridds; • • j' |̂ ' . • \ |
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo\orh o'contrat9; >í |
d) proceder ao pagarhento do contrato dentro do prazójestabêlecidò; | j .
e) proporcionar todas as,condições necessárias ao bomandamento doTornècimento dos produtosatestados.
f) Aplicar as penalidacles contratuais,quando for ocaso. ' '̂ | • >|

AContratada se obriga a_:
a) manter preppsto/aceito pêíã^a,dmihistfação-da PrefeiturarMüniçlpal dé São João dos Patos-MA, durante
todo operío'do de vigência da licitação^-para rêpresentá-lo serhpre,qu'e:fo^inecessário; íí j
b) informar lao Chefe do Setor dé.Cprripras da Prefeitura •|̂ uhi.cipalIde.|Sao João dos Patos-MA, ou ao seu
substituto eventual, qiando for b, caso, qualquer ánorrnalÍda"de dei caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários; - ^ j; ;
c) manter, durante todala execução do contrato, em corhpatibilidade coiin ás obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação equalificação exigidas na licitação; , ,i } f. |
d) responsabilizar-sé pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou ddio na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade.a'fiscalização ou o
acompanhamento do cbitratante; . . ^ |
e) cumprir je fazerj cumprir,_seus prepostos ou _conveniados, leivregularnentos..ê'posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas conseqüênciasde qualquer transgressão de
seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à
aquisição dós produtos ou aiminência de fatos que possam prejudicar aperfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da
Prefeitura [Ólunicipal de São João dos Patos-MA. |
h) substituição de tpdo!e qualquer material que for entregue Impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitándo-se no que couber as Leis do
consumido

f::-:
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Rubrica

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
ou prepostos.

pwic

icefíS?

19. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. r~ ]

19.1 Cornete infração: administrativa, nos termos da Lei ns10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o Instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

19.8.

Apresentar docúmentação falsa;

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

Ensejar p retarda mento da execução dò objeto*!.—

Não mantiver a |3ropostá;

Cometer fraude-,fiscal;

Cornportar-se de modo Inldôneo;

—

• ' j-

',1'

ii 1,-.

ipr/

1

" í
•lif '

•• '̂1;
.'•[i

; I H -j • i!' ' íl . t
19.9. O atraso. Injustificado püfrétardamento naj)rpstação-de* serviços; objeto deste certame sujeitara a
empresa, a juízo^da Administração, à-mültã^morãtôria-cle 0,5%.(meiólpór cerito) por dia de atraso, atéo limite
de 10% (dez Ipor cento), conforme detertpina oart. Ns 86, da:Lej N9 8pJ6/9^ ;! | |

I . ! ' 1 I •' i' . í 11' i: 1

previstas.;

seguintes sa nçoes admin

a) Advertência por

19.21. AIríexecuçãõ tótal ou pafciaLdb^òbjeto contratado, a.Administraçãò poderá -áplicar
strativas

escrito;

;, nos.termos doartigo N9'87,"'da'Léi;N2 81666/93:

íii-?' I
i
i; • I

' 'í "!

à vencedora, as

il-
I - j .i • - ii

b) Multa administrativa com náturezade perdas e danos da ordem deeté 20% (vinte por cento) sobre
o valor total do contrato

I :' i f
' í I

c) Suspensão tenj
Municipal de SÃO JOÃO

íi /
'tI í-'í , li.

3orária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura
DOS PATÒS/MA, por prazonão"superior"a"02 (dols)'anos;'

caso de inexecução total, sem Justificativa aceita pela Administração da Prefeiturad) Sendo que em

Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade
05 (cinco) anos;

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 árt. N9 87 da Lei N® 8.666/93, c/c art. N2 72 da Lei N®
10.520/02 e art. Ns 14 do Decreto Ns 3.555/00.
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20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimação, poáendo ajAdministração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

I . i
informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

|20. ^ÇLÃUSUIA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO^.

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

20.20.1. Por a o unilateral e escrito da Administração, nas situações prevÍstás;nos Incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei ^.666, dé 19^3, ecom as conseqüências indicadas no art. 80. dá mesmaUei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital; fe.ií' J |

20.20.2. Amigavelrnente, f os termos do art. 79, inciso II, da Lei.nS 8.666, de^l993.
;l !

20.21. Os casos de rescisão contratual serão formairnentermotivados, ássegurandorsê à CONTRATADA o_i . • i j ir-i t I
direito à prév a e ampla defesa.

20.22. ACONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE^émxáso';àe'rescisão administrativa previstano art. 77 da |.ei,ne 8.p6,jde 199? U," --[jl p || " |
20.23. O TERMO DÈ RESCISÃO,'SERÁ PRECEDIDO^DÉ REIÂTÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPEaOS,
CONFORME ÓCASO: ''•v. •" Ml i' í

20.23.1. Bala iço dos eventos contratuais já cumpridos ou paj;çia[mente.cumpridos;

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

20.23.3. Indenizações e multas.

^1.. CLÁUSUU DÉCIMA TERCEI RA - VEDAÇÕES,.
I j "" r Tj • I •- -

21.20. ÉVEDADO À'CONTRATADA?

jl. L..
' .

' - K ' '

' '' f'.-

...

VI'

I - * í

lií.. r •'

,1 -

21.20.1. Cauciohar ou uti
t

tzar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
?ri'i ['•

21.20.2. Interrornper a execução contratual sob alegação de inadimplemèritó por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

[22. ClÁUSULÀ DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.
I- •?. ^

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

I ! I I
22.21. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, 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. Assupressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

<23. CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. rrr
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I -
23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ps

8.666, de 1993, na Lei n2| 10.520, de2002 e demais normas federais delicitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei ns 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA' SEXTA-PUBLICACAO.

I I

24.20. incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município, nolprazo previsto na Lei n2 8.666, de 1993.

I l_ I __
'25. CLÁUSULADÉCIMÁ SÉTIMA-FORÓ.

Para firmeza e validade dol

I 1 f I'' 1' '' í25.20. Éeleito oForojda Comarca de SÃO JOÃO-DOS PATOS/MA para dirimir, ps iitígios^que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §29 da
Lei n98.666/93. • j í '"íi - Í!' I

, - I , - |t . - • i' !
pactuado, o presenteTérmò^de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual
rhaHn pm nrripm! uái a'ççinaHf)'nf»lríírontrapntí>ít !l )teor, que, depois de lido eachado em ordern;.yái ássinado-pelps-contraéntesí ;

I I

f'' i' • i

SãoJoãqdbs Patbs/MA, 01 dé dezembrode 2021.
l í"- 1!

^ Xk ,
Íí

Responsável legai
' Kairo Coelho de solisa Gprrea
'Secretário Municipal de Saúde : . "n:
•' 'Portaria n'' 209/202Í"" / j

ATANTE

'-i íJ

í.:

Respons_ável.iegãi'da.CONTRATAD"A / v:
íí. I' ?

ir

-i! '• '

Gilson Ribeiro Fernandes-'

CPF n" 470.^49.633-04
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