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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA DE SAO JOAO DOS PATOS- MA

CNPJ N» 06.069.668/0001-33
Secretaria Municipal de Saúde

COMTRATQAD(VIINISTRAtlVONg41012102/2022'
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CONTRATO N» 11012102/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Na 2608001/2021

O MUNICÍPIO DE sAO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHAo, por melo do Fundo Municipal de Saúde,
Inscrita no CNPJ/MF 10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, o Sr.
Kairo Coelho de Sousa Corrêa, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa EXPRESSO VIP
TRANSPORTES ETURISMO LTDA, CNPJ OB.045.136/0001-20, estabelecia na Rua do Mercado, n» 100,Jo3o de
Deus, São Luls/MA, neste ato representado pelo Sr. LIvIo Eduardo Uma Carneiro, brasileiro, portador CPF/MF
n® 775.185.603-30, tendo em vista o que consta no Processo n2 2608001/2021. e em observância às
disposições da Lei n» 8.666, de 21 de junho de1993, da Lei ns 10.520, de17 dejulho de 2002 e na Lei nfi 8.078,
de1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto ns7.892, de23 de Janeiro de 2013, resolvem celebrar
o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico n® 21/2021, mediante as cláusulas e
condições a seguir enunciadas.

ilí.. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.'

1.1. Oobjeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de passagens terféstresipara atender as
demandas da Secretaria Municipal deSaúde do Município deSão João dos Patos/MAVconforme especificações
e quantitativos estabelecidos noTermo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vlncuia-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à
propostavencedora. Independentemente de transcrição.

1.3. Descriçãodo objeto:

rrEM descricAo UNIO QUANT V.-UNIT V. TOTAL

1 SSoJoaodos'Patos/MAd Balsas/MA UND' 172" R$.63;00 RS 10.836,00

2 SSoJoSo dos Patos/MA ãS3o Luls/MA Und 1400 R$:i35,00 RS 189.000,00

3 S3o Jd3o dos Patos/MA â Presidente Outra/MA UND 132 R$47,00 RS6.204,00

4 SSo Jo3o dos'Patos/MA à CoIInas/MA UNO- 128 R$S3;00 R$4,224,00

5 São Jo3o dos Patos/MAà-Periloró/MA UND 120 :R$72.00 RS 8.640,00

TOTAU R$ 213.904,00

2.1. Oprazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com Início na data
de sua assinatura e encerramento em 31/12/2022, prorrogável na forma do ort. 57> §1®, dã-Lel n® 8.666, de
1993. ♦

3""cláusulaTE"RCEmAtPR.EÇP!

3.1. Ovalor do presente Termo de Contrato é de RS 218.904,00 (duzentos e dezoito mil, novecentos e
quatro reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e Indiretas decorrentes da
execução contratual. Inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, prevldenclárlos, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do
objeto da contratação.

'4^..ri.çMP$iJÍÀ"ayABTÁrP0TÀçAp'QRÇAMEN^^^ 1, , J'

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
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PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0003.2055.0000 - MANUTENÇAO EFUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.. .ÇUU5ÚW'QU!NtA'-"pÂGÀMENT0. •

a) ^ Opagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trirfta) dias consecutivos, acompanhado da
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e ã Ofvida Ativa da União, CNDT e FGTS, com
valldades compatíveis àdata.do pagamento, desde que nSo haja fator Impeditivo provocado pela Contratada.

4 ; '

6.1. Os preços são fixos eIrreajustávels no prazo de um ano contado da data Ilmite para
a apresentação das propostas.
6.2. Dentro do prazo de vjgência do contrato e mediante sdiicitação da contratada, os. preços contratadas
poderão sofrer reajuste após ointerregno de um ano, aplicando-se oíndice IPCAyiDGE exclusivamente para as
obrigações Iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualldade,
5.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, ointerregno mínimo de um-ano será cbntãdp apartir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não dlvulpção do índice de reajustamènto, oCONTRATANTE pagará"à CONTRATADA
aimportância calculada pela última variação conhecida,:llqü|dandò a diferença corrèspondente tão logo sela
divulgado o fndice^deflnitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada aapresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições Rnais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso o índice estábelecido para reajustamento venha aser extinto,ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, oque vier aser determinado pela leglsIaçâo-entSó em vigor,
6.8. Na ausência de previsão iegal quanto ao índice substituto, as partes'elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço dovaíor remanescente, por melo de termoaditivo.,

( \ .. ....
^ V-' i7. CJj4.lJ0u5^ÍMÃ-GAáÃN^^ ' T"

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para'a;presènle contratação.

'8^..^Z]ãSlSÜ.|ÃQITÃ '̂7j3A"BRásjMÃpE.j..^^^

a) Os serviços deverão ser entregue de acordo com a necessidade da Coritratarite. Onão cumprimento das
cláusulas contratuais ocasionarápenalidades cabíveis.
b) Os serviços serão autorizados mediante apresentação de ORDEM DE SERVIÇO cedida por pela Secretaria
soiicitante.

c) Odestino de cada usuário dos serviços objeto deste Contrato estará expresso na autorização emitida pela
Contratante, devendo ser estritamente obedecida, não se responsabilizando a Contratante por ônus
adicionais;
d)Ohorário de embarque será aquele já praticado pela Contratada.
e) Afiscalização geral e oacompanhamento serio realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal
de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

• 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,
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trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento Integral do objeto
presente neste termo de referência;
• 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 nao estejam de acordo
com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

"'r:^ ^

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

10. : .ciAyXuW:PÉclM - óbrígaçõês dacÒNTR^ÃrgE|pÃ ^

A Contratante se obriga a:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências dpnçdritratànte para tratar de
assuntos pertinentes aos produtos adquiridos; ' ' •
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo çqm o contrato;.
d) proceder ao pagamento dp conlrato dentro do prazo estabélecldo;
e) proporcionar tòdas as condlções-necessárlas ao bom andamenw.dòforneclrnen"tp'dõs>prodütos atestados.
f) Aplicar as penálldades-contratuals,quando,fop o caso. . j

A Contratada se obriga a:
a) manter preposto; aceito pela administração da "Prefeitura Municipal'dé São,João dos Ratos-MA, durante
todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sefnpre que fdrmécessário;
b) Informar ao Chefe do-Setor de Compras da Prefeitura" Munldpar.de São Jdãpidos 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 quaílfIcaçSo exigIdas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a' terceiros,'decorrentes de sua
culpa, ou doío na execução do contrato, não excluindo ou rcduzindo essa responsabilidade a^físcallzaçãc ou o
acompanhamento do contratante;
e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou convenlados, leis, regulamentos ei .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 quaisquen-cpridlções Inadequadas à
aquisição dos produtos ou aimlnêncla de fatos que possamípxejudicar a perfèlta exéçü^o'do contrato;
g) não transferlr a-terceíros, quer total'OU parcialmente,'o-objéto-a ser contratado/sem a devida anuência da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos-MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue Impróprio, danificado, ou em desacordo com o
exigido;
I) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do
consumidor;

]) 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 f'
ou prepostos.
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di.. • CUUSÜLÃ.DÉCIMA PRIMEIRA rSANÇÕES ADMj^íSTRATIVÃSA.: " _'j

19.1 . Comete Infraç3o administrativa, nos termosda Lei ns10.520, de 2002, o llcitante/adjudicatário que:

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

19.3. Apresentar documentação falsa;

19.4. Deixar de entregar os documentos exíBldosno certame;

19.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

19.6. Não mantiver-aproposta; ^ ^ .

19.7. Cometerfràude fiscal;

19.8. Comportar-se de modo inldôneo; .

19.9. O atraso Injustificado ou retardamento na prestação de ferviços.objetordestê certame sujeitará a
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0j5%.(melo por-CQnto)ppr^:dla:de-airaso, até o limite
de 10%(dez por cento), conforme determina o art. Ns 85, da Lei N» 8666/93,. .

19.20. Amuita prevista neste ITEM será descontada dos créditos.que a-contrátsÒâ ifipssuif com a Prefeitura
Municipal de SÂO"JOÃO DOS PATOS/MA, e poderá cumular'com>as demais sanções administrativas, Inclusive
com as multas previstas.

19.21. A Inexecução total ou parcial dO'objeto contratado,, a-Administração .poderá apiiçar-à vencedora, as
seguintes sanções administrãtlvas, nos termos do^artigo Ne 87,~da Lei Ns 8.666/93:

a) Advertência por escrito;

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem-deátéi20%'.(vlntó;pof cento) sobre
o valor total do contrato;

c) Suspensãatemporáría de.ipartlclpaçãõ em licitação/-jfnpedlrhento. .de cõbtratar cpm a Prefeitura
Municipal de SÃQJJOÃO DOS PÀTOS/MA, porprazo não'súpérlbr a 02(dois) anos;

d) Sendo que em caso de inexecução total, sem Justificativa.aceita pela Administração da Prefeitura
Municipal de SÂ'CfJOÃO-DOS PATOS/MA, será aplicado.o linriltè máxírhò têmpora!•pfeVístó 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 art. N« 87 da Lei N® 8.666/93, c/c art. N® 7® da Lei N® 10.520/02 e
arl. N® 14 do Decreto N® 3.555/00.

20.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
intimaçãc, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.
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20.2. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de SÃO JoKo DOS PATOS/MA as sançdes
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante aAdministração Pública.

20. CLÁUSUÍApíCiMA SEGUNDA-RESCISÃO.. '

20.20. OPRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

20.20.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos Incisos Ia XII e XVII do art.
78 da Lei n® 8.566, 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. Amigavelmente, nos terrnos do art. 79, Inciso lí, da '̂Lei ri® 8.665; de1993.

20.21. Os casos de rescisão contratual serão formalmente rnqtlvados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampladefesa.

20.22. ACONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE emcaso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei n® 8.666, de 1993.

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

20.23.1. Balanço dos eventos contratuais jácumpridos ou parcialmente cumpridos;

20.23.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

20.23.3. Indenizações e multas.

21.,' cftÚSÜW pÉClMATÊRK -- :

21.20. ÉVEDADO ÀCONTRATADA:

21.20.1. Cauclonar ouutilizar esteTermo deContrato para qualquer operação financeira;

21.20.2. interromper a execução contratual sob alegação de (nadimplem.ento por,parte dai CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

22." 'lÇ!fflS.Í!&íp'ÉÇIMA QUM _ .V.'.. . ^

....,.^1

1

22.20. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão.pela.disciplina do art. 65.d,a Lei n® 8.666, de 1993.

22.21. ACONTRATADA é obrigada aaceitar, nas mesmas condlçõesxontratualsros acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até olimite de 25% (vinte ecinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

22.22. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder olimite
de 25% (vinte e cinco porcento) dovalor iniciai atualizado do contrato.

•2Í L'_ : DÓS CA'SÕ"s.qSSsÍ& ] Jl "

23.20. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n®
8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 edemais normas federais de licitações econtratos administrativos e,
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subsidiarlamsnte, segundo as disposições contidas na Lei 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor
- e normas e princípios gerais dos contratos.

24. . ' ÒAÚSULA DÉcMÃ.5Em " " II" '

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

2S. ' "CUÜSULÁ DÉCiMÀ SÉTIMA - FORO;
— T

\

25,20. É eleito o Foro da Comarca de sAo JOAo DOS PATOS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que nSo possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2fi da
Lei ne 8.666/93.

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

SãoJoãodos Patds/MP i de janeiro de 2022.

PREFEITURA^Oi SÃO JOÃO "OOS PATOS - MÁ
CNPJ N' 06.089.668/0001-33
Kaíro C( eiho de Sousa Corrêa

Secretárjo Munlcipaí deSaúde
CONTRATAN.TÉ

(PRESS^IP TRANSPORTES ETÜ^MQ-LTOA
CNPJO8.O45.136/O0OP2Cr^

Livlo Eduardo Lima Carneiro

CONTRATADA
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ORDEM DE SERVIÇOS nM1012102/2022

A Empresa:
EXPRESSO VIR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ n° 08.045.136/0001-20

Rua do Mercado, n® 100, João de Deus, São Luls/MA.

orncefíÃh--/

Pela presente Ordem de Serviços, AUTORIZO o fornecimento de passagens
terrestres para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde dp Município de São
João dos Patos/MA, PREGÃO ELETRÔNICO n® 21/2021, seus anexos e-proposta comercial
apresentada p.ela empresa EXPRESSO VIP TRANSPORTES E TURISMO-tTDA, inscrita no
CNPJ n° 08.045.136/0001-20, doravante designada GONTEIATADA, valor do contrato de R$
218.904,00 (duzentos e dezoito'mil, ^novecentos e quatro reais), .sendo obedecidas as
condições e especificações estabelecidas no-certamé.

DE ACORDO:

São João dos Patos/ MA, 11 de Janeiro de 2022.

2022

Kaíro Cdéjho deSousa Corrêa
Secretário Municipal de Saúde

Portdrla pS 209/2021

EXPRESSO VIP TRANSPGá^SVfURiSMO LTDA
CNPJ n® 08.045.136/0001-20 "

www.saojoaodospotos.ma.gov.br
Av. Getúllo Vargas, 135, ^entro -CEP: 65.665-000, São João dos Pat.os/MA


