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i

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, por meio da
Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF 06.089.668/0001-33, com sede na Av. Getúlio Vargas, 135, Centro -
CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, bairro, SÃO JOÃO DOS PATOS/MA • Estado do Maranhão, neste ato
Representada pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr. Kairo Coelho de Sousa Corrêa, doravante denominada
CONTRATANTE, e'o(a) ADÀO RUFINO DA SILVA EIRELI, CNPJ 11.319.175/0001-82, estabelecia na Av. Primeiro de Maio, n^
1112 - Bairro Centro, Paraibano/MA, nesteato representado pelo Sr(a) Adão Rufino daSi[ya,_br«iIe|ro, portador CPF/MF ns
134.361.473-20, tendo em vista oque consta no -Processo ns 26Ò8001/2021. lejem observância às disposições da Lei ns
8.666, de 21 de Junho de 1993', da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e na l^ehn® 8.078, cJe 1990 -Código de Defesa do
Consumidor, do Decreto nS 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar d presenteTermo de Contrato, decorrente
do Pregão Eletrônico n2 21/2021, medianteas cláusulas,e condições a seguirenunciadas. [í

1.1.

ITEM

CUUSJLJLek PRIMEIRA,7 OBJETO. "t.:
o objeto do presente,[Termo de Contrato éofornecimento de passagens terrestresipara atender as demandas da

Secretaria Municipal de Saúde do Município de São João dos Patos/MA, Iconforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 5" , . '!

' •! - ^ ^
1.2. Este Termo de Contrato vinculá-se ao Edital do Pregão Eletrônico, hdentlficadoj'no preâmbulo e à proposta
vencedora, Independentennente de transcrição. . \ i-

i '<
1.3. Descrição do objeto: \ '

- i DESCRIÇÃO i , UNID^ iQUANT jV. UNll] V. TOTAL

SãoJoão dos Patos/MA à teresIna/PI . UND-- Í2Ò0.. RS 93',50 RS18.700,00

São João dos Patbs/MA à Fioriánó/Pl -:UND ll50 ji' RS 35,33 RS5.299,50

TOTÁLGLOBAL R$23.999,50

2.1. O prazo de vigência (deste Termo de Contrato é áqujle-fixado-ho. Terrhoíde Referência, çom início na data de
L —! 3Í/12/2021,,prorrogáveI na forma do art.-57, §12j.da.Lel n2 8l666, dê 1993.

••v-- ; ML.- i" '
09/11/2021 e encerramento en

EI "^CLÃUSULA TERCEIRA - PREÇO,

: i.r3.1. Ovalor do|present'e Termo de Contrato é de R$ 23.999,50 (Vinte e três|rnlj, novecentos e'noventa e nove reais e
cinqüenta centavos). |

[

3.2. No valoracima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas' è mdiretas decorrentes da execução contratual,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, prevldenclários,jflscals e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

_ CLÁUSULA,QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. lIL

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária próprjí
orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: |

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPALDESAÚDE
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UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0003.2066[0000 - MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA '

5. CLÁUSULA QUINTA - PÁGÃMENTO. LU.

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

CLÁUSULA SEXTAÍ- REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e Irreajustávels ho prazo de üm ano contado da data limitepára 1 i
aapresentação das propostas, j , 'jll' " '
6.2. Dentro do prazo dè vigência do contrato e mediante solicitação dá contratada; os preçbs contratados poderão sofrer
reajuste após o Iriterregnó de um> ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações Iniciadas e
concluídas após aocorrência da anualldade. |l',
6.3. Nos reajustes subsequentes ao prlrnelro, o interregno,-mínlmo'dè um ano spfá/cpntado a partir dos efeitos financeiros
do último reajuste.! [ 1| j5^. i] ;
6.4. No caso de atraso óu não divulgação do índice de reajustamentb, o CONTRATANJE pagará à CONTRATADA a
Importância calculada pela última variação..'conhecida, liquidando a diferença çorrespondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. • i j ĵj 'i.' j |
6.5. Fica a CONTRATADAjobrigada a Vprèsentar memória dè;cálcülo referentéjab reajustarhento de preços do valor
remanescente, sernpre que este ocorrer.' ' f"" iH ' '' '
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, ó defínitivo.

17^

7.1.

6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado,
será adotado, em substltulção,]0 que vier aser determinado pela legislação, então em'vigor, jl
6.8. Na ausência de previsão legal quantoiao índice substituto, as partes elegerão novo índice bficlal, para reajustamentodo
preço do valor remanescente, por melo determo aditivo. ' j

ÇWJJSyWSÉTIM^^ _ . |.S„
Não haverá exigência degarantia de execução pára a presente contratação.^ ?

i 1 1'''r '
8. CLÁUSULA^OITAVA - ENtREGA ERECEBIMENTO DOOBJETO.

T.l

•II

9. a) O produto deverá ser entregue de acordo com a^ necessidade da Secretaria Municipal de Administração. O
horário da entregá deve ser de acordo com o funcionamento das Secretarias: das 08K00min' às 13h00min. O não

i I • 1•í' • '
cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades çabíveisf
10. b) Todos os bptijõès licitados deyerão ser entregues diretamente nas Secretarias Municipais e em suas respectivas
dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela Secretaria solicitante. ,i
11. c) No ato da entrega, òs 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: 08h00min às 13h00mln horas.
13. e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA. i
14. f) Este processo refere-se à aquisição de GÁS, por meio de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
com Registro de Pre'ços, do tipo menor Preço por Item; |
15. • O preço contido na proposta dos llcitantes 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 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 recébedor, em duas vias (uma via para ofornecedor e um para a unidade). Os produtos devem ser conferidos'
de acordo com aordem de fornecimento, quantidade equalidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos|
deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado]

[V. CLAÚSULA NONA^^SCALIZACÃO. z" coe: j: 3

17.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE,
na forma estabelecida no Ternio de Referência, anexo do Edital.

lÍB. CLÁUSULA DÉCIMA^OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE EDA CONTRATADÃr^ ~]
I ,

A Contratante se obriga a: '

a) acompanhar e fiscalizar a execução dò contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências
pertinentes aos produtos adquiridos; . 1
c) rejeitar, no todO|OU em parte, os produtos em desacordo çoni ocontrato; |
d) proceder ao pagamèntojdo contrato dentro do prazo estabél^ldp;. < ,• '
e) proporcionar todas ás condições nVcessárias'àq;bòm andamento db f^necimerjtb^clos.prociutos atestados.
f) Aplicar as penalidades coWatuais, quando for'o caso. tr'/ : f ,

A Contratada se obriga a: '
a) manter preposto, aceito'pela administração da Prefeitura Municipal de São Jòãò dos Patos-MA, durante todo o período
de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário; • 1 |l "
b) Informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura-Municipal..de'São JdãÒ''do5 Patos-MA; ou ao seu substituto
eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade.de çarátenurgente e. prestaròslesclarecimentosjulgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em cornpatibllidàde com as obrigações assumidas; todas as condições de
habilitação equalificação exigidas na licitação;' " t ' ji^ '1
d) responsabilizar-se pelos .danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo
na execução do contrato, ]não excluindo òü'reduzindo essa responsabilidade fiscalização ou o acompanhamento do
contratante; j V, | [.'[i';
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostps ou ,coriwniadós;'->lels>:règülamentòs e posturas, bem como quaisquer
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinéntês à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e
exclusiva responsabilidade pelasconseqüências de qualquer transgressão dé sèuiprepostos ou convenientes;

*1 í ' f t Df) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquefj condiçõesjinadequadas à aquisição dos
produtos ou a iminência deífatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a brceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura
Municipal de São João dos [jatos-MA. ]| |í:
h)substituição de todo e qualquermaterial que for entregüe impróprio, danificado, ou em desacordo como exigido;
]) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se nq que couber as.Leis do consumidor;
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.

db contratante para tratar de assuntos

S-9.^ CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

:S'r
'.'ll

L.Ulv I.

19.1 . Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o jnstrumento equivalente, quando convocadodentro do prazo
de validade da proposta;
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19.3. Apresentar documentação falsa;

19.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.5. Ensejar oTetardamento da execução do objeto;
I
I

19.6. Não mantiver a proposta;

19.7. Cometerjfraude fiscal;

19.8. Comportar-se de modo inidôneo;
i i. i"

ubnca

19.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de seryiços objeto dwte certame sujeitará a empresa, a juízo
da Administração,, à multa moratória, de 0,5% (melo por cento) por dia de atraso, até o ijmlte dê 10% (dez por cento),
conforme determina o árt.'N2 86, da Lei N9 8666/93.

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

1

19.21. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes
mos do artigo Ne87, da Lei Ne8.666/93:sanções administrativas, nos te

a)

b)
o valor total do contrato;

Advertência por escrito;

Multa adrninistrativa com natureza de perdas e danos da ordem de.até 20% (vinte por cento) sobre
• í 1 - . - ^ ... d'' 1« (

I ' J 1 » I I ' {I j

c) Suspensão temporária de participação em licitação e Impedimento de contratar còrti a Prefeitura Municipal de
SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, por prazo não-superior.a 02 (dois) anos; •- ' '' ''' A

íi i

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

i 1 ' ^ '
e) Declaração de Inidbneidade para licitar juntoà Adminlstráção.Pübl|ca,'enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição, pu até que seja promovida a reabilitação péranté.a prjópria autoridadeque aplicou a penalidade,
de acordo com oinciso IV do art. Ne 87 dá Lei N® 8.666/93, c/c ártTNe 79 da Lei N| 10.520/02 e art. N® 14 do Decreto Ne
3.555/00. , ! 1 - . • ! ii

Kl r ^
20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) diás>útels, a contar da ciência da Intimação,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDÀ- RESCISÃO.

podendo aAdministração rèconsidérar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 'dêvjdamenté informado para aapreciação
edecisão superior, dentro do mpmo 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 aAdministração Pública. 1

l.b.ÍK-. •

20.20. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
I

I i
20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nosjincisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei ne ^
8.666, de 1993, e co'm as conseqüências indicadas no/art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas
no Termo de Referência, anexo ao Edital; ' '
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20.20.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei ns 8.666, de 1993^.

20.21. Os casos |de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegura|ndo-se àCONTRATADA odireito àprévia e
ampla defesa.

I

20.22. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 ds
Lei ns 8.666, de 1993.

I

20.23. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPEaOS, CONFORME O
CASO: !

[

20.23.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou.parcialmente cumpridos;
i •

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

20.23.3. Indenizações emúltasj
Ul: CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA-VEDAÇÕES.

21.20. É VEDADO À CONTRATADA:

- I:
.1M •
fi - ~

L f í

I

uniceit

5!

il

Rubrica

21.20.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; s!

' 'I ' •• •
21.20.2. Interromper aexecução contratual sob alegação de Inadimplemento pórj parte da CjDNTRAtANTE, salvo nos casos
previstos em lei. i ' i ' ' \ \ '

L22_, CLÁySinA,DÉCIMA QUÁRTA.t ALTERAÇÕES.^ j

' MÍi
22.20. Eventuais alterações contratuais reger-serãp pela disciplina do árt. 65 da Le]'nã,8.666)|de 1993.

22.21. A CONTRATADA obrigada a aceitar; nas mesmas, condições contratuais,"^"os acréscirtios-ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% {yintèé cinco por'céhto'),do valor inicial atualizado do'contrato.

i
22.22. As supressões resultantes de'acordo celebrado .entre as pártés.contratantes poderão exceder o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) dolvalor Inicial atualizadodõcontrato. '

CLÁUSUU DÉCIMA QUINTA-DOS CASOS OMISSOS. _ _ ]{|
I • I j ------ - - - - - . j-{-,

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas ha Lei ns 8.666, de 1993,
na Lei ns 10.520, dé 2002 ejdemais normas federais de licitações econtratos ádmjnistrativos e, subsidiariamente, segundo
as disposições contidas "na 'Lei n2 8.078; de 1990 - Código de Defesa do Cònsurniàor =e normas e princípios gerais dos
contratos.

~ 7

g4,_. _ ÇLÁUSyLApÉÇJMAS_E>(TA.-FUB^ lEzzn:

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

25. CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA- FORO.
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25.20. Éeleito o Foro da Comarca de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste
Termo de Contrato que não possamser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2S da Lei ns 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que,
depois de lido e achado emordem, vai assinado pelos contratantes. !

S I

São João dos/Patos/MA, 09 de novembro de 2021

RRÉ FEITURA DE SÃO JK^Q DlpS PATOS MA
y CNPJ N9 06.089^^68/0001-33

Kairo Coelho de Sousa Cprreâ:

Secretário Municipal de Saúde
CONTRATANTE

ADAO RUFINO DA'S1LVA EIRELI

CNPJ ll.n9.175/qp01-82 ^
Adão Rufiriú clá'Silva-'

CONTRATADA. . .- ''S

.r

I I

.8

y-.
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