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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO N° PE039.005/2022 

CONTRATO N° PE039.001/2022 QUE EN E SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE SAO JOAO DOS ATOS, 
ESTADO DO MARANHAO E A EMPRESA C :NIVAL 
CORREIA DE SOUZA - ME, CNPJ N° 00.704.117! `01-56, 
PARA O FORNECIMENTO DE CARNES, FR AS E 
VERDURAS DIVERSAS PARA ATENDL AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI L DE 
SAUDE, NA FORMA ABAIXO: 

Ao(s) 29 (vinte e nove) dias do mes de novembro do ano de 2022, de um /ado a PRE ITURA 
MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS, CNPJ n.° 10.547.447/0001-39, localizada na Av. GetU Iargas 
n° 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000 - Sao Joao Dos Patos — MA, deste ato represen a pela 
Secretaria Municipal de Saude, Sr. Kairo Coelho de Sousa Correa, brasileiro, CPF n° 012.674.7 01, RG 
n° 2201035 - SS/Pl, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da ipresa: 
GENIVAL CORREIA DE SOUZA - ME, CNPJ n.° 00.704.11710001-56, neste ato represent ° :lo Sr. 
Genival Correia de Souza, portador do CPF: 198.340.043-20 RG: 821833979 SSP/MA, avante 
denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo Admini tivo n° 
190707/2022, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, indeper me de 
transcrigao, na parte em que corn este nao conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar c esente 
CONTRATO DE FORNECIMENTO N° PE039.00412022, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 dejunhc ' 1993, 
mediante as clausulas a condigoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de carnes, frutas a verduras diversas para a der as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saude, de acordo corn a planilha vencedora em con nidade 
corn o Edital de PREGAO ELETRONICO n.° 039/2022 e Ata de Registro de Pregos n° 063/2022, e, corn 
seus anexos integram este instrumento, independente de transcrigao, para todos os fins a efeito:. 'gais. O 
presence Contrato esta consubstanciando no procedimento licitatorio realizado na forma r. Lei n.° 
8.666/93. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR TOTAL 

O valor do presente contrato e de R$ 27.500,00 (vinte a sete mil e quinhentos reais) a ser pago, 3 ate 30 
dias, apos a entrega dos produtos pela CONTRATADA acompanhada da Nota Fiscal e aprovaga "~ Setor 
competente da CONTRATANTE, conforme planilha abaixo descrita, extraida da proposta pregos 
vencedora do certame: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
6RGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 
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UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 301 0014 2068 0000- MANUTENcAO E IMPLEMENTAcAO DAS AcOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMIL.,~ 

3 3 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO k 
ITEM ESPECIFICACOES 

13 

FRANGO, inteiro, resfriado, sem 
miudos, sem tempero, embalado 
individualmente em sacos plasticos de 
polietileno resistente, corn 
aproximadamente 2 kg por frango, corn a 
marca do fabricante do produto e registro 
nos brgaos de Inspegao Sanitaria. Sem 
formagao de cristais de gelo, sem agua 
dentro da embalagem ou do frango, 
consistencia firme, nao amolecida, e cor 
caracteristicos, sem escurecimento ou 
manchas esverdeadas; cheiro 
agradavel, pele lisa, macia e clara (entre 
amarelo e branco). As especificagoes de 
qualidade do produto seguem a 
Legislagao da Vigilancia Sanitaria e 
recomendagoes do Ministerio da 
Agricultura — SIM ou SIE. 
OVOS, cor branca, cartels corn 30 
unidades; 20 

21 OVOS, cor vermelho, cartela corn 30 
unidades; 

TOTAL 

UNID. QUANT. MARCA VAL. UNIT VALC`_TOTAL 

Kg 200 
IN 

NATU RA 
R$ 

17,00 R$ 

:c 

3.400,0 

Cr 60 BRANCO R$ 
17,00 R$ 1.020,0' 

Cr 60 BRANCO 
R$ 

18,00 R$ 1.080, 0 

R$ 5.500,0 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAI.JDE 
10 302 0031 2078 0000- MANUTENcAO E IMPLEMENTAcAO DE REDE DE SERVI~OS HOSPITALARES 

3 3 90 30 00- MATERIAL DE CONSUMO 

ITEM 

13 

ESPECIFICACOES 
FRANGO, inteiro, resfriado, sem 
miudos, sem tempero, embalado 
individualmente em sacos plasticos de 
polietileno resistente, corn 
aproximadamente 2 kg por frango, corn a 
marca do fabricante do produto e registro 
nos brgaos de Inspegao Sanitaria. Sem 
formagao de cristais de gelo, sem agua 
dentro da embalagem ou do frango, 
consistencia firme, nao amolecida, e cor 
caracteristicos, sem escurecimento ou 
manchas esverdeadas; cheiro 
agradavel, pele lisa, macia e clara (entre 
amarelo e Branco). As especificagoes de 
qualidade do produto seguem a 
Legislagao da Vigilancia Sanitaria e 
recomendagaes do Ministerio da 
Agricultura — SIM ou SIE. 
OVOS, cor branca, cartela corn 30 
unidades; 
OVOS, cor vermelho, cartela corn 30 
unidades; 

20 

21 

UNID. QUANT. MARCA VAL. UNIT VALO. TOTAL 

Kg 800 
IN 

NATURA 
R$ 17,00 R$ 13.600, 0 

Cr 240 BRANCO R$ 17,00 R$ 4.080,0; 

Cr 240 BRANCO R$ 18,00 R$ 4.320,O 
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TOTAL R$ 

i t 

I 

22.000,00! 

PARAGRAFO PRIMEIRO: O prego aqui contratado nao sofrera reajuste a inclui todas as desp: :as corn 
impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sabre as materi als. 
CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA 

Para a execugao deste contrato, entre outras, constituem obrigagoes da CONTRATADA: 

a) Entregar as materials, diretamente nas dependenciadas da Secretaria Municipal de Saude loci;;=wada na 
sede do Munic!pio de SAO JOAO DOS PATOS/MA, de acordo corn a solicitagao de fornecim to feito 
pela Secretaria Municipal de Saude, sob pena de rescisao de contrato; 

b) Manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade corn as obrigagoes assumic' , todas 
as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao; 

c) Providenciar a imediata corregao das deficiencias e/ou irregularidades apontadas pela CONTR. ANTE; 

d) Arcar corn eventuais preju!zos causados a CONTRATANTE a/ou a terceiros, provocados por ir, ciencia 
ou irregularidade cometida na execugao do Contrato; 

e) Obedecer as prazos de entrega, recebimento e substituigao, conforme o Edital e Termo de RE rencia; 

f) Assumir total responsabilidade par qualquer dano pessoal ou material qi seus 
funcionarios venham a causar ao patrimonio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da exc gao do 
Contrato; 

g) Substituir eventuais produtos que estejam cam validade vencida e/ou que nao estejam em conf'_ , midade 
corn o termo de referencia e proposta de pregos, corn as mesmas especificagoes; 

h) Comunicar a Administragao, no prazo maxima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede > Jata da 
entrega, as motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, cam a devida comprov, r.~o; 

i) Nao transferir a terceiros, par qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigagoes assum` ,s, nem 
subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, exceto nas condigoes autorizadas no :rmo de 
Referenda ou no Termo de Contrato; ` 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciarioc .fiscais, 
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestagao de garantia e quaisquer e' as que 
incidam ou venham a incidir na execugao do Contrato. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a: 

a) Prestar as informagoes e as esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela 
CONTRATADA; 

b) Receber as produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade a condigoes esta ;!ecidas 
no Edital; 

;i 
i 
I 
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c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar a das 
especificagoes do Edital; 

d) Comunicar a CONTRATADA apos apresentagao da Nota Fiscal, o aceite do ervidor 
responsavel pelo recebimento dos produtos adquiridos; 

e) Fiscalizar a execugao do Contrato, aplicando as sangoes cabiveis, quando for caso; 
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e c seus 
anexos, inclusive, no Contrato; 

g) Notificar, por escrito a CONTRATADA, ocorrencia de eventuais imperfeigoes no so de 
execugao do objeto, fixando prazo para a sua corregao. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execugao do contrato, a partir da assinat i deste 
juntamente corn a ordem de fornecimento ate o necessario atendimento total do material cotado itando-
se o fornecimento ate o dia 31 de dezembro de 2022, consoante dispoe o art. 57 da Lei n. 8.666_ 

CLAUSULA SEXTA - CONDIGOES DE PAGAMENTO 

O pagamento mensal sera feito em favor da empresa em ate 30 (trinta) dias apos o fornecimentc r meio 
de deposito em conta corrente, atraves de Ordem Bancaria apos a apresentagao da Nota Fisc atura, 
em que deverao ser discriminados os numeros das respectivas requisigoes. 

Os pagamentos serao efetuados pela Secretaria Municipal de Saude atraves de dotagoes de cursos 
proprios, conforme suas solicitagoes e entrega dos materiais. 

CLAUSULA SETIMA - DA CLASSIFICAQAO ORGAMENTARIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes deste Contrato correrao a conta de recursos proprios do municipio d guinte 
dotagao orgamentaria: 

PODER: 02 PODER EXECUTIVO 
ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 302 0031 2078 0000- MANUTENcAO E IMPLEMENTAcAO DE REDE DE SERVI~OS HOSPITALAF 
3 3 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO ,r 

r. 
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS 
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
10 301 0014 2068 0000- MANUTENcAO E IMPLEMENTAcAO DAS AcOES DO PROGRAMA SAUDE D AMILIA 
3 3 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO 

t+ 

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES 

O atraso injustificado na prestagao dos servigos ou entrega dos materiais sujeitara a CONTR ADA a 
aplicagao das seguintes multas de mora: 

www. saojoaod os patos. ma. gov. br 
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a) 0,33% (trinta a tres centesimos par cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto E : atraso, 
desde o segundo ate o trigesimo dia; 

b) 0,66% (sessenta a seis centesimos par cento) ao dia, incidente sabre o valor da parcela em .traso, a 
partir do trigesimo primeiro dia, nao podendo ultrapassar 20% (vinte par cento) do valor do Contr; 'o. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Alem das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE podel aplicar 
as seguintes sangoes a CONTRATADA, garantida a previa a ampla defesa, nas hipoteses de in . ecugao 
total ou parcial do Contrato: 

a) advertencia escrita; 

b) multa de 10% (dez par cento) sabre o valor total do Contrato; 

C) impedimenta para participar de licitagao a assinar contratos corn o Municipio de SAO JOAO DO 'ATOS 
pelo prazo de ate 02 (dais) anos; 

d) declaragao de inidoneidade para participar de licitagao a assinar contratos om a 
Administragao Publica, pelo prazo previsto na alinea anterior ou ate que a CONTRATADA ct ipra as 
condigoes de reabilitagao; 

PARAGRAFO SEGUNDO - As sangoes previstas nas alineas "a", °c" e "d" pod : ao ser 
aplicadas conjuntamente cam a prevista na alinea "b' . 

PARAGRAFO TERCEIRO - Cabera ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE .opor a 
aplicagao das penalidades previstas. mediante relatorio circunstanciado, apresentando pr as que 
justifiquem a proposigao. 

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estara sujeita a aplicagao de sangoes administrative ' , dentre 
outras hipoteses legais, quando: 

a) prestar os servigos ou entregar as materiais em desconformidade corn o especificado a aceitc: 

b) nao substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE; 

c) descumprir as prazos e condigoes previstas neste Contrato. 

PARAGRAFO QUINTO - As multas deverao ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias car cutivos 
contados da data da notificagao, em conta bancaria a ser informada pela CONTRATANTE. 

PARAGRAFO SEXTO - O valor da multa podera ser descontado dos pagame '.os ou 
cobrado diretamente da CONTRATADA, amigavel ou judicialmente. 

PARAGRAFO SETIMO - A licitante que ensejar o retardamento da execugao do certame, nao n ' ntiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execugao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer d. aragao 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citagao e da ampla defesa, ficara im_ .dido de 
licitar a contratar corn a Administragao, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem O.' notivos 
determinantes da punigao a ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade q: aplicou 
a penalidade. 
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CLAUSULA NONA - DA RESCISAO 
A inexecupao, total ou parcial, deste Contrato ensejara a sua rescisao corn as consequencias cc.,iratuais 
e as previstas em Lei ou regulamento. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituem motivos pars rescisao de pleno direito do presente Cori ato, as 
hipoteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrera nos termos do art. 79, do mesmo diplor a legal. 

PARAGRAFO SEGUNDO - A rescisao do presente Contrato podera ser determinada por ato ur,i!ateral e 
escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.° x,666/93, 
devendo ser procedida de autorizapao escrita e fundamentada da autoridade superior. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Este Contrato podera ser rescindido por convengao das partes, sem . ualquer 
sangao ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitapao, desde que haja convenienc para a 
CONTRATANTE. 

PARAGRAFO QUARTO — Fica ainda assegurado a CONTRATANTE, o direito a rescisao unilat: :xl deste 
Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelagao judicial, nos seguintes casos 
a) Para atender o interesse e conveniencia administrativa, mediante comunicagao a Contra a corn 
antecedencia minima de 30 (trinta) digs, desde que seja efetuado o pagamento do produto efe. ~mente 
entregue ate a data da rescisao; 
b) descumprimento de qualquer determinapao da CONTRATANTE, feita em base contratual; 
c) transferencia do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizacac :,revia e 
expressa da CONTRATANTE; 
d) desatendimento das determinagoes regulares de representantes que forem designs' -s pela 
CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto; 
e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto. 

PARAGRAFO QUINTO: Em caso de rescisao Administrativa ficam reconhecidos os dir ;itos da 
Administragao, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, been como na legislagao especial no que coubL .r. 

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSOES 

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condipoes contratuais as acrescimos ou supre' _5es que 
se fazem necessarios, de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrat 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CONDICOES DE ENTREGA E RECEBIMENTO 

Os produtos deverao ser entregues diretamente nas dependencidas da Secretaria Municipal c. Sande, 
estabelecida na sede do Municipio de SAO JOAO DOS PATOS/MA. 

Os pedidos dos produtos licitados serao feitos de forma gradativa, mensal ou quinzenal, podend''ambem 
ser semanal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Sande a sua demands. 

O prazo de entrega dos Materiais sera imediato, em ate 02 (dais) dias apos o recebimento da C dem de 
Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho. 

Qualquer desconformidade em relagao ao Edital sera comunicada pela Comissao de Recebime /Fiscal 
de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo n ;:imo de 
01 (um) dia, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando r usto do 
transporte por conta da empresa contratada. 
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No ato da entrega das mercadorias junto a Secretaria, de posse da Nota de Empenho/C =m de 
Fornecimento, o recebedor fara o seu RECEBIMENTO PROVISORIO atraves da assinatura do c . oto de 
recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferencia do prod uto entregue pela c atada, 
coma a quantidade, valor unitario e o total dos mesmos. 

Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que as produtos fornecidos estao em desacorc corn a 
proposta, corn defeito, fora da especificapao ou incompletos, apos a notificapao par escrito a c. ;tratada 
serao interrompidos as prazos de recebimento e suspenso o pagamento, ate que sanada a situag' o. 

A aceitapao e condipao essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que sera „alizado 
exclusivamente pelo recebedor, atraves da aposipao, data a assinatura do carimbo de "Atesto" ;a Nota 
Fiscal/Fatura. 

O recebimento provisorio ou definitivo nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e segi npa do 
servipo, nem etico-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites esta lecidos 
pela lei ou par este instrumento. 

Os produtos deverao ser entregues nos locais citados acima, em horario comercial de segund, . sexta-
feira, das 08:00 as 18:00 horas. Caso seja necessaria a entrega fora do horario estipulado, a c tratada 
devera comunicar a Contratante/recebedor do horario e possibilidade de entrega em comum act -~. 

Caso a data do recebimento coincida corn dia em que nao haja expediente na Secretaria soli t :`ante, o 
mesmo se fara no primeiro dia tatil imediatamente posterior. 

7f, 

A empresa fornecedora efetuara a qualquer tempo a sem onus para o MUNICIPIO DE SAO JC y'O DOS 
PATOS/MA, independente de ser ou nao o fabricante do produto, a substituipao de toda uni de que 
apresentar imperfeipoes, defeito de fabricapao, quaisquer irregularidade ou divergencia am as 
especificapoes constantes neste Termo de Referencia, ainda que constatados depois do recebirr: ito a/ou 
pagamento. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ATUALIZAcAO FINANCEIRA, COMPENSAGOES FINANC :RAS E 
DESCONTOS 

ATUALIZACAO FINANCEIRA 
No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o va; . devido 
sera atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate a data efetivo 
pagamento, pelo Indice de Prepos ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicapao dot" guinte 
formula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP, onde: 
AF = atualizapao financeira; 
IPCA = ercentual atribuido ao Indice de Pre os ao Consumidor Amplo, corn vi encia a Jr da p p P 9 K~ ~.. 
data do adimplemento da etapa; 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSACOES FINANCEIRAS E DESCONTOS 
No caso de eventual antecipapao de pagamento, o valor devido podera ser d"~`ontado 
financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia ate a data do efetivo pagaml i' ~, pela 
Indice de Prepos ao Consumidor Amplo— IPCA, mediante aplicapao da seguinte formula: 
AF = [(1 + IPCA/100) N/30-1] x VP. onde: 
AF = atualizapao financeira; 
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IPCA = percentual atribuido ao Indice de Pregos ao Consumidor Amplo, corn vigencia a p alr da 
data do adimplemento da etapa; 
N = numero de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO 

A CONTRATANTE designara um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme caso, o 
qual promovera o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalizagao do contrat sob os 
aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro proprio as falhas detectadas e comu ,ando a 
CONTRATADA as ocorrencias de quaisquer fatos que, a seu criterio, exijam medidas corretivas r parte 
da mesma, conforme Artigo 58, inciso III . c/c Artigo 67, §§ 1° e 2° da Lei 8.666/93. 

Aplicam-se, subsidiariamente as disposicoes constantes da SEcAO V da Lei n° 8.666/93, que vF i sobre 
inexecugao a rescisao dos contratos administrativos celebrados corn a Administragao Publica. 

Ficam ressalvadas as demais sanpoes administrativas aplicaveis aos Contratos Administrativos, iforme 
disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei no 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERAQAO CONTRATUAL 

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666, de 21. 'G/1993, 
desde que haja interesse da CONTRATANTE, corn a apresentagao das devidas justificativas. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRACAO, CESSAO OU TRANSFERENC DOS 
DIREITOS E OBRIGAGOES CONTRATUAIS 

A CONTRATADA nao podera subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem co cede-
lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisao a aplicagao das 3ncoes 
administrativas cabiveis. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA HABILITAGAO 

A CONTRATADA tera que manter durante a execugao do Contrato, em compatibilidade corn as c •jagoes 
por ela assumidas, as condigoes de habilitagao e qualificapao exigidas na licitacao. 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS COMUNICAGOES 

Qualquer comunicapao entre as partes a respeito do presente Contrato, so produzira efeitos  tais se 
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que corn prove a sua efetiv o, nao 
sendo consideradas comunicapoes verbais. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAGAO 

O extrato do presente Contrato sera publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedc ndo ao 
disposto no art. 61, paragrafo unico da Lei Federal n° 8.! 7/1993, 
sendo a publicagao condipao indispensavel a sua eficacia. 

CLAUSULA DECIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS 
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Os casos omissos serao resolvidos a luz da Lei no 8.666/93, Lei Federal no 10.520/2012, cretos 
Municipais e dos principios gerais de direito. 
CLAUSULA VIGESIMA - DA VINCULACAO DO CONTRATO 

:
c.

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGAO ELETRONICO N° 039/2022 - SIS LMA DE 
REGISTRO DE PRE~OS - SRP e a proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artiuo 55 da 
Lei 8.666/93. 
CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A CONTRATADA responders por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceir , razao 
de agao ou omissoo, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independents .Ante de 
outras combinagoes contratuais ou legais, a que estiver sujeita. 
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Cidade de SAO JOAO DOS PATOS — MA, corn renuncia expressa de qualc, outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dUvidas ou litigios oriundos. 

SAO JOAO DOS PATOS (MA), 29 de novembro de 2022 

i 

CONT~ATANTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS /MA 

Kairo Coelho de Sousa Correa 
Secretsrio Municipal de Saude 

G1F4VA 
L CORREIA DE S~UZA - ME 

CNPJ . 00.704.11710001-56 
Representante Genfvai Correia de Souza 

portador do CPF: 198.340.043-20 RG: 821833979 SSP/MA 
CONTRATADA 
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EXTRATO DE CONTRATO N° PE039.005/2022. PREGAO ELETRONICO N.9 039/2022 - SISTEMA DE REC TRO DE 
PREcOS. Contratante: Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, atraves da Secretaria Municipal Saude, 
inscrito no CNPJ (MF) sob o n° 10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretario Municipal de tide, Sr. 
Kairo Coelho de Sousa Correa, inscrito no CPF n° 012.674.713-01. Contratado: GENIVAL CORREIA DE SO►: 'A - ME, 
inscrita no CNPJ n9 00.704.117/0001-56, localizada na MA 034, 300, Bairro Olaria Sao Joao dos Patos, 'A - CEP 
65.665-000, representado pelo senhor: Genival Correia de Souza, portador do CPF: 198.340.043-20 RG: 833979 
SSP/MA. Data da Assinatura: 29 de novembro de 2022. Valor do contrato R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e c hentos 
reais), Origem: PREGAO ELETRONICO N. 039/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. Objeto: fornec into de 
carnes, frutas e verduras diversas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. ENCIA: 
31/12/2022. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SA FMS / 
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS / 10 302 0031 2078 0000 — MANUTENcAO E IMPLEMEN YAO DE 
REDE DE SERVI~OS HOSPITALARES / 10 301 0014 2068 0000 - MANUTENcAO E IMPLEMENTAcAO DAS )ES DO 
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO. Kairo Coelho de Sousa Correa - ;retaria 
Municipal de Saude. Sao Joao dos Patos - MA, 29 de novembro de 2022. 
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Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
C6digo identificador: cb156e2684498bf2eb774931dcd3148b 

TERMO DE ADJUDICAcAO - PREGAO ELETRONICO N.° 053/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREIYOS 

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA4A0 

Processo Administrativo n° 230901/2022 
PREGAO ELETRONICO N.° 053/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 
TIPO: MENOR PRE~O/ ITEM 
DATA: 04/11/2022 

/... ABERTURA: 10:00 HORAS 

TERMO DE ADJUDICAcAO 

Pelo presente, no use de minhas atribui4oes legais, conforme legislasao vigente (Lei 8666/93 e Lei 10.520/02) considerada a realiza4ao da sessao 
de julgamento dela extraida a ata de julgamento do processo em epigrafe, passada todas as fases de julgamento, nao havendo interposicao de 
recurso, ADJUDICO o objeto a ContrataSao de empresa para o futuro e eventual fornecimento de gases medicinais e cilindros para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saude, para suprir a carencia de pessoal das Secretarias Municipais de Educagao e Obras as proponentes 
abaixo registradas: 

EMPRESA VENCEDORA/VALOR 

RESULTADO: 

FORNECEDOR: F.REIS FILHO & CIA LTDA 02.758.851/0001.23 

LOTE/ITEM FABRICANTE/MARCA VALOR UNIT, QTD VALOR FINAL 

001 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL EOM' messer 75,00 650 48.750,00 
002 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL 2.5M' messer 55,00 650 35.750,00 
003 RECARGA OXIGENIO MEDICINAL 1M' messer 85,00 120 10.200.00 
004 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 10M3 mat 2.200,00 6 13.200.00 
005 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 2.5M3 mat 1.350,00 6 8.100,00 

006 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 1M3 mat 1.150,00 6 6.900.00 

QTD 6 VALOR TOTAL: 122.900,00 

VALOR GERAL: 122.900,00 

SAO JOAO DOS PATOS/MA, 28 DE NOVEMBRO DE 2022 

Francisco Eduardo da Veiga Lopes 
Pregoeiro do Municipio 

Publicado por: LOURDES KARYLLA MENDES CAVALCANTE 
Codigo identificador: 0044 ff1 dafc7cbeee7e481 9fa4fc4790 

AVISO DE EXTRATO CONTRATO N° PE039.005/2022, PREGAO 
ELETRONICO N. 039/2022, 

EXTRATO DE CONTRATO N° PE039.005/2022. PREGAO 
ELETRONICO N. 039/2022 - SISTEMA DE REGISTRO DE PRESOS. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Sao Joao dos Patos/MA, atraves 
da Secretaria Municipal de Saude, inscrito no CNPJ (MF) sob o n4
10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretario Municipal 
de Saude, Sr. Kairo Coelho de Sousa Correa, inscrito no CPF n° 
012.674.713-01. Contratado: GENIVAL CORREIA DE SOUZA - ME, 
inscrita no CNPJ n° 00.704.117/0001-56, localizada na MA 034, 300, 
Bairro Olaria Sao Joao dos Patos/MA - CEP 65.665-000, representado 
pelo senhor: Genival Correia de Souza, portador do CPF: 

198.340.043-20 RG: 821833979 SSP/MA. Data da Assinatura: 29 de 
novembro de 2022. Valor do contrato R$ 27.500,00 (vinte e sete mil 
e quinhentos reais), Origem: PREGAO ELETRONICO N.° 039/2022 -
SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. Objeto: fornecimento de Carnes, 
frutas e verduras diversas para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saude. VIGENCIA: 31/12/2022. Fonte de Recurso: 
PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE FMS / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE FMS / 10 302 
0031 2078 0000 - MANUTENcAO E IMPLEMENTAcAO DE REDE DE 
SERVI~OS HOSPITALARES / 10 301 0014 2068 0000 - MANUTENcAO E 
IMPLEMENTAcAO DAS AcOES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA / 3 3 
90 30 00 - MATERIAL DE CONSUMO. Kairo Coelho de Sousa Correa -
Secretaria Municipal de Saude. Sao Joao dos Patos - MA, 29 de 
novembro de 2022. 
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