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CONTRATO N9 04010501/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 1706001/2021

I

' TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N9
I 04010S01/2022, QUE FAZEM ENTRE SI A
' PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

-MA E A EMPRESA RIBEIRO & FERNANDES LTDA.

APREFEITURA MUNICIPÃL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, peste ato denominado CONTRATANTE, com sede na
Avenida Getúilo Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 10.547.447/0001-39, representado pelo
Sr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa; Secretária Municipal de Saúde, portadora do CfJF n® 012.674.713-01,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, |e de outro.lado a firmaJRIBEIRO &.FÉRNANDES LTDA,
inscrita no CNPJ ns 03.549.504/0001-53, sediadd(a) na AV PRESIDENTE MEpiCÈ; NÚMERO 1740, CENTRO, CEP:
65.665-000 - SÃO JOÃO Dps PATOS - MA, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a)
Sr. Gilson Ribeiro Fernandes, portador da Carteira de Identidade ns 00777314285, e CRF ns 470.349.633-04,
tendo em vista oquejconsta no Processo.AdminlstrativomS 1706001/2021 e èm'observância'às disposições da
Lei n9 8.666, de 21 de juyho de 1993, da Lei n9|l0.520;.de 17 de julho de);20q2 ena íei ne 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 ris 05/2021vrnediante as cláusulas e condições
a seguir enunciadas. (

1.

1.1.

1.2.

CLÃulSÜLA PRIMEIRA- objeto:
. íDir::!:

o objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de Combustíveis para atendenas necessidades
do Fundo Municipal de| Saúde do Municípió| de São João dos Patqs/MA, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. ' jj- ;

í - ' ir :
Edital do Pregão Eletrônico,'idèntlflçado nó preâmbulo e àEste Termo de Contrato vincula-se ao

' .1
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

l

1.3. Descrição do objeto:

HOSPITAL

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE =QUANT-

Diesel SIO Litros 14230

rrEM DESCRIÇÃO
!lATENÇÃO BÁSICA

UNIDADE QUANT

Diesel SIO Litros 14227

Gasolina Comum Utros 24193

AGENTES DE ENDEMIAS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT

Diesel SIO Litros 3159

Gasolina Comum Litros 8064

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT

Diesel SIO Litros 1469

Gasolina Comum Litros 7033

l IV. ÜNIT.

R$ 4,92
Total:

iV. UNIT.

R$4,92
R$6.20

I I Total:

V. UNIT.

R$4,92
R$ 6,20

Total:

V. UNIT.

R$ 4,92

R$ 6,20

Total:

V. TOTAL

,RS 70.011,60
:R$ 70.011,60

V. TOTAL

R$ 69.996,84

R$ 149.996,60

R$ 219.993,44

V. TOTAL

R$ 15.542,28

R$49.996,80
R$ 65.539,08

V. TOTAL

R$ 7.227,48

R$ 43.604,60

R$ 50.832,08
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! 1 1 SAMU

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

1 DieselSlO 1 Litros 10163 R$4,92 R$50.001,96

II ,11 Total! R$ 50.001,96

. 1 1 i

1 1 1 1 TOTAL: R$ 456.378,16

2. CLÁUSUtiÂ SEGUNDA-ViRGÊNCIA..
--•ir--

ÍOII

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem
31/12/2022, prorrogável na forma do art. 57, §12, da Lei

Início na data de sua assinatura e encerramento em

n2 8.666, de 1993.

"sT" 'CLÃÜSULATERCgiRÀ- PREÇO.' ' j
' !M'. i-3.1. O valor dp presente Termo de Contrato é de |R$ 456:378,16 (quatrocentos eicinqüenta e seis mil,

trezentos e setenta, eláitoVeais edezesseis centavos). í ' ' !^ I . 'i ;

3.2.
- • l •

No valor acinia'
-n;- ' t »

' . I 8 - -A ' I, " iestão Incluídas todasj as,'despesas ordinárias djrétas e indiretas]decorrentes da
execução contratual;1nclüslve tributos.e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, pijevidehciárlos, fiscais e
comerciais incidentes, ta>a de administração, frete, seguro^e outros necessárlc^ ao curnprímento Integral do
objeto da contratação, j - í " í S ' *

TÃ-l^ÃçfôjÕRÇAMEN?ÁmÃ."4. ~ CLÃUSÜIÃQMÂF - «k:
1

4.1. As despesas? decorrentes desta contratação estão, programadas lem dotação{orçamentária própria,
prevista no orçamento db Município, para oexercícip de 2022, ha classificaçãaábalxo: j;

PODER: 02 PODERiEXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO DESAUQE
UNIDADE: FUNDO DÉ_.^
10.302.0031.2078.0000 - MANUTENÇÃO EIMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HÇSPITALARES
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO ' '

PODER: 02PODER EXECUTiyO
ÓRGÃO: 16 FUNDO DE SAÚDE ' \ í J» ^
UNIDADE: FUNDOspE SÀUDE
10.301.0014.2068:0000-MjANUTENÇÃOE IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕESiDO PROGRAMA SAUDEipA família
3.3.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO ' ' ' ' ' '

PODER: 02 PODER,EXECUTIVO ; ' t í'
ÓRGÃO: 16 FUNDO DESAÚDE

UNIDADE: FUNDOiDE SAUdI
10.301.0003.2066.0000-MANUTENÇÃO EFUNCI0NAMENT0"D0 FUNDO DE SAÚDE
3.3.90.30.00-MATERIALDE CONSUMO 1 _

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO DE iSAUDE
UNIDADE: FUNDO DE SAÚDE

10.302.0031.2081.0000 - If^JlPLEMENTAÇÃO EMANUT DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2073.000Ó-AGENTE DE ENDEMIAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

i"
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5.1. CLÁUSULft QUINTA- PAGAMENTO.

a)
I,

O pagamento será mensal, efetuado no p̂razo 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

validados compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.

6. CLÁUSULA SEXTA -REAJUSTE.
•f"

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para
a apresentação das propostas.
6.2. Dentro do prazo] de jjvigência do contrato émediante solicitação da jcphtratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após oínterregno de urril ano, aplicando-sero índiceíipéÀ/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidãde. „ ^
6.3. Nos reajuste's;sub'seq!ientes "ao primeiro, ointerregnó rnínlmo de um anoseráxontado^a partir dos efeitos
financeiros do último;reajljste. ,'| j ifli. ^ !|
6.4. No caso de atraso ou;não divulgaçãodo índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
aimportância calculada pela última variação cohhecida|;liquÍdándo á.difereriça'corresp|ondente tão logo seja
divulgado oíndice definitijVo. j ' I •!
6.5. Fica a CONTRATADA,obrigada a apresentar memória de cálculo referente ap reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer. | | M' 1 ; j
6.6. Nas aferições finais, d índice utilizado para reajuste será, obrlgatpriamente,:o définitivó.
6.7. Caso oíndice estabeíecido para-reajustamento venha aser extinto ou de;q'ualquer|jforma não possa mais
ser utilizado, sera adotado, em süBstituição, oque vier aser determinado pelaJeglsIaçãp então em vigor.
6.8. Na ausênciã;de previsão legal quanto ao índice substituto, ás partes,elegerão novo índice oficial, para

/^Qyalor remanescente,'por meio.de termo aditivo.' ''reajustamento do preço c

1. CLÁUSUUSÉTIA

7.1. Não haverá èxigêncla dé garantiade execução pára a presente contratação.

8. CLÃUSUIÁ OITA JA •• ENTREGA E RECEB MENTQDO OBJETO.

9. a) O ppduto ceverá ser. entregue de acor^do com. a; necessidade da. Secretaria Municipal de
Administração. 0"horário|da enúega^deve ser de acordo com ofuncionarnéntb{das Secretarias: das OShOOmIn
às 13h00min. O.nãò curhprimento-das entrega's nas datas e hofárips determinados òcasióiiará penalidades
cabíveis. j í| Í i •̂ II " '
10. b) Todos os. botijões licitados deverão ser entregues diretamente

suas respectivas dependências mediante.ORDErijl DE FORNECIMENTO cediba
11. c) No ato da entrega, os produtos que

nas Secretarias.Municipais e em
por pela Secretária sollcltante.

não estivérerri erri acordo com o especificado no edital serão1 í j \ • - i;

devolvidos; e, as despesasde frete e/ou outros serão por conta:da.empresa;çpntratada;
12. d) Ohorário dá entrega deve ser de acordo com o funcionamento das unidades: OShOOmIn às
IShOOmin horas. i | |
13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. | j , ^
14. f) Este process'o refere-se à aquisição de COMBUSTÍVEL, por melo de Processo licitatório na
modalidade Pregão Eletrônico com Registro de Preços, do tipo menor Preço por item;
15. O preço contido na proposta dos licitantes
custos diretos e indiretos, tributos incidentes]

deverá incluir todos'os custos e despesas, tais como:

taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais.
trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
presente neste termo de referência;
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16. • Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados 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 devem ser conferidos de acordo com a ordern de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não

deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante deestejam de acordo com ás normas, os mesmos
entrega não assinado.' 'I I
17. CIÃÚSULÃNONA-FISC^ j

17.1. A fiscalização da execução do objeto
CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo

,a:

será efetuada por Comissão/Representante designado pela
de Referência, anexo do Edital.

u: CLÁUSUU DÉCIMA-OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE E DACONTRATADA.

A Contratante se'obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execuçãòidoicontrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados dá contratada às dependênciasído conti;atantè para tratar de
assuntos pertinentesiaosjarodutos,adquiridos; | " |,'
c) rejeitar,no todo oú em'parte, os produtosem desacordp comó contratp;
d) proceder ao pagamento do côhtrato dentro do prazo|estabèlecidò; ' '.j
e) proporcionar tòdas as condições necessárias ao bom andamento do forneciméntp^dos produtos atestados.
f) Aplicar as penalidades contratuais, quandofor o caso.

A Contratada se obriga a:

a) manter prepostp,1ace|to pela administração
todo operíodo de vigência da licitação, para represehtá|io sempre que forjriecessário;
b) informar ao Chefe do' Setor de Compras dal Prefeitura Municipal de São João dos Patds-MA, ou ao seu
substituto eventual; qi

esclarecimentos julgados

h9. CLÃUSÜLÀ

da Prefeitura Municipal cle'-São João dos Patos-MA, durante

ando for o caso, qualquer anormalidade de'{ caráter urgenté e prestar os
^necessários; j j j 1:':; i

c) manter, durante tbda,a execução dó contrato, em compatibilidade com|,as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitaçãoie qualificação exigidas'na licitação; ^ ;
d) responsabliizãr-se]pelos dãnós-causados dirètãmente à Administração odá terceiros, decorrentes de sua
culpa, ou dolo na execução do contrato, não ex'clülndo|ou reduzindo essa r;esppnsabilldade afiscalização ou o
acompanhamento do contratante; | | v! 1' i
e) cumprir e fazer.«[cumprir, seus prepostos ou conveniados,' leis, regulamentps ei posturas, bem como
quaisquer determinações emanadas das autoridades com'pete'ntes, ipertinentes ]à .matéria objeto da
contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas cpnsequênciáfde qualquên transgressão de
seus prepostos ou cojnvénientes; i |J
f) comunicar fiscalização do contratante, poriescrito,^ quando verificar ^quaisquer condições inadequadas à
aquisição dos produtos qju aiminência de fatos ^ue possam prejudiçar aperfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer tótal ou parclalmentè, o objeto a ser contratado, sem á devida anuência da
Prefeitura MuniciÍ3altÍe^ão João dos Patos-MA^I [
h) substituição de todo é qualquer material que for entregue Impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido; | ;
i) entregar os prodütos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor; ^ [ [
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indirjetas, 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. '

PRIMEIRA-SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
n-r
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19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

I '
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. Apresentar documentação falsa;

19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
f I

19.5. Ensejar o retardamento da execução dc

19.6. Não mantiver a proposta;

I ;
19.7. CometeKfraude fiscal;

19.8. Comportar-se de modo inldôrfeo;

objeto;

í

19.9. Oatraso injustificado ou retardamento na pr^estação de"serviços |objeto deste certame sujeitará a
empresa, a juízo da Administração, à rtiulta moratória de 0,5%.(rneió^por çetito) pordia de^àtraso, até o limite
de 10% (dez por cento), conforme deterrriina oart. N9 8^6, da Lei N2-8666/93j'̂ 'f \\ I '

' ] R í « . ' • í 'i

19.20. A muita prevista
Municipal de SÃO JOÃÕ
com as multas previstas.?

neste lTEM será descontada dos.cr^éditos queatoptratada pòssüir çom a Prefeitura
DOS PÁTÓS/MA, e poderá cumular com asdemaís:sahções administrativas, inclusive

? , 1 i" •" . . f i, \ - •
19.21. Ainexecuçãb total ou parcial do objeto contratado, aAdministrarão poderá aplicaria vencedora, as
seguintes sançõesiadministrativas, nps termos do artigo[ N8 87, da Lei N2 8.W6/93: j.

a) Advertênciajpbr. escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas edanos da ordem dé àté:2Ò% (vinte por cento) sobre
' J '' ' " I rií : r

o valor total do contrato;
I I

Suspensão temporária de participaçãoc) em licitação e-impedimento de'contratar com a Prefeitura
Municipal de SÂO.JOÃO;DOS PATQS/MA, porprazp.nãç superior a O2.(dois)-áríòs;

i:
• i .

d) Sendo queem^caso de inexécuçâo total, sem justificativa aceita pela Adrriinistraçlo da Prefeitura
Municipal de SÃO JOÃO DOS.PATOS/MA, será';apliçado o limite máximo Itemporal previsto para a penalidade

.» TF » . í . .

05 (cinco) anos;

e) Declaração'de inidoneidáde para licitar junto à Administração ^Pública; enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovidaa reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, de acordo com o inciso V do art. N2 87 da Lei N2 8.666/93, c/c art. N2 72 da Lei N2

10.520/02 e art. Ne 14 do Decreto Ns 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, ho prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimaçâo, podendo) a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

' I

20.2. Serão: publicadas 1na Imprensa Oficial do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA as sanções
administrativas previstas'neste edital, inclusive a reabilitação perante aAdministração Pública.
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20~ CLÃUSULA piojMA SEGUNpÃr RÈSCISÃÕ!
20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art.
78 da Lei ns 8.666,'de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

20.20.2. Aniigavelmente, nos termos do art. 79, inciso 11, da Lei ns 8.666, de 1993.

i I i t
20.21. Os,casos de rescisão contratual serão fprmalmente motivados, assègurando^se^à ,CONTRATADA o
direito à prévia e amplaídefesa.

20.22. AÇONTRATADJJ reconhece os direitos
no art. 77 da Lei ns 8.666, de 1993. í

da CONTRATANTE éni;caso. de,'rescisão administrativa prevista

)E

CONFORME O CASO:

20.23. O TERMO,DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE ^RELATÓRIO INDIGAtiVO DOs! SEGUINTES ASPEQOS,
•Ç - • • M IX--]
• I ' í

20.23.1. Balanço'dos eventòs cònfratüals-Já curnpridosrou 'parcialmente curiipridos;!

! ;l • • J ^20.23.2. Relaçãodds pagamentos jáefetuadosie aindardevidos;

Tiültas.20.23.3. Indenizações e!
!

>217"" ClÁUSULAibÉC -m-IMATERÇimÁ.-yEpAÍÇÕ^

21.20. É VEDADO À CONTRATADA: .'í

í -
21.20.1. Caucionar ou utilizar este Ter^mo de Contratopara qualquer^ operaçãofinanceira;

'i !'21.20.2. Interrorpper a-execução cpntr^atuaí sob alegação de inadimplemêhto pôr piárte dajCONTRATANTE
salvo nos casos previstos em lei.

V|
CLÁUSULÁ^blciMA-QUARTA^^-^LTEMÇ^ ÍJL

22.20. Eventuais alterações contratuals reger-se-ão^pela disciplina do art. jss da Lei n® 8.666,'de 1993.
!) I I 1i i-. ii •
í , 1 í I Ii'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% (vihte è cinco por cento) cibValor inicial atualizado do contrato.

'I "I MS,.
I, ! i .J

I

22.22. As supressões resultantesde acordo celebradoentre as partes contratantes poderão excedero limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

23. CLÁUSULAlpIÇIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. EU,.

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei ns
8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e dernais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, sègurldo as disposições cont das na Lei ns 8.078, de 1990 -Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípiosgerais dos contratos. |
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•

24.20. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário
Oficial do Município! no'prazo previsto na Lei ns 8.666,'de 1993.

Si...... áÃUSUlAÍDÉC

25.20. É eleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §28 da
Lei n9 8.666/93. '

Para firmeza e validade

MA SÉTIMA -FORO. ; "T
_.lí- üil

te Terrno de Contrato foi!lavrado em cdo pactuado, o preseii
teor, que, depois délidòe achado em ordem, vai assinado pelos contraentes/

ií 1
São João dds^Patos/MA, 04 deljaneiro de 2Ü22.

ResponsáVe da CONTRATANTE

Kairo Go( lho de Sbüsa Corrêa

Secret^rii iMunicipal de Saúde
Port; ria nr 209/2021

'Responsável legalda CONTRATADA
Gilson RibèifO Fernandes' |

GPF n'47o!349:633-04 ' /j:

11

uas (duas) vias de igual
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