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TERMO DE COIITTRATO

pRrcÃo pRrsElrrcrAL fr" oÍ-l2o22lcP,-
pRocEs§o ADMrrÍrsTRATwo tÍ" 0,357.3'47 I 2ol22
coIfTRATO ADMTTIATRATT\rO I!Í. 0357.347.01 I 2022

DE EMPRESIA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE
T'RNAS FUITTERÂRIAS, TRÂNSLADO, SERVIÇO DE TANATO E ASSIS CIA

PARA ATEITDER AS ITECESSIDADF§ DA SBCRETARIA
MUITICIPAL ASSIS crA socIAL DE sucuplRA oo nracnÃo - rua.

"eur ENTRE sI FAzEM, DE uM LADo umncÍpro DE sucuplRA Do RrACHÃo,
ESTADO DO MARANHÃO, DO OUTRO, A EMPTCSA MARIA DE JESUS C. MATOS DA

SILVA - EPP lnscrita no CI{PJ No 10.760.286/mü-67, NAS CONDIÇOES ABAD(O E
SEGUINTES.''

1.1- pREFEITURA MUNICIpAL DE sucuplRA Do nucnÃo - MA - SECRETARTA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ n" 01.612.338/0001-67, com
endereço na Rua São José , n"477 , Cenfio, CEP: 65.6ó8-000 - Sucupira do Riachão,MA, neste ato
representada pela Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. Marlene Ribeiro de
Sousa, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG sob o n" 044115662012-3 SSP/MÂ,
inscrito no CPF sob o no 063.187.093-80, doravante denominado, simplesmente,
COIYTRÂTAI{TE;

1.2- MARIA DE JESUS C. MATOS DA SILVA - EPP, pessoa Jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ: 10.760.286/m01-67 , locaJtzada na Praça Senador Neiva,
n' 316, Centro - São Joáo dos Patos - MA. Neste ato representado pelo senhor
Douglas Perelra poÉador do R. G. I{' 213543020028 SSP/MA, e CPF n'
012.514.933-60, doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

02- DO SI'PORTE LECIÂL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela lal
Federal n" 1O.52OIO2 subsldlarlamente pelo Decreto n" OL2|2O2O, dle 20
de llovembto ile 2O2O, subsldlarlamente com a Lei Federal n". 8.883/94 e
alnda Lel Complementat no !23120/()6 e Licitaçáo PREGÃO PRESEIICIAL N'
Otl2O22, do tipo MEI{OR PREçO GLOBAL, sob o regime de EMPRTITADA
POR PREçO UNIT/iRIO - Processo Admlnistratlvo n" O357.347 l2O22e
convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas norÍnas inerentes à
matéria e ainda no dito certame.

Ruâ São Jo§é, Nó 479, C€nüo - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/000157
Fondfax: (99) 3553-1098/1019

E-rnail : prefeiturasucupiradori.chro@gmail.com
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01. DAS PARTES
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03- DO OBJETO itt)
3.1-CoI{STITT,I oBJEf,o Do PRE§EI{TE coNTRAllo coilTRATAçÃo DE
EMPRESA ESPECIALIZAI'A NO r1ORNECIMENTO DE T'RIsAS FUI|ERÂRIÂS,
TRANsIáDo, sERvrço DE TAI{ATo p assrstÊrclA FAMTLIAR, pÂRA
arEI{DER As ItEcEssIDâDEs DÂ sEcRErARra MUI{IcIpAL assrsrÊncra
socIAL DE SUCUPIRA oo nracrrÃo - MA, em conformidade com Anexo I
(Termo de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a execuçáo do objeto deste Contrato, deverá a COIÍTRATADA
obedecer às instruções e orientações do setor da Secretaria Municipal de
Assistência Social, para o fiel cumprimento ora contratados.
()4- DO REGTME DE EI|ECUçÃO
4.1- Os fomecimentos serâo feitos em conformidade com os termos da Licitação,
Fregão Prerenclal f Oll2U22, do tipo MEI{OR PREçO GLOBAL, de execução
indiretâ sob o reqime de DilPREITÁDA POR PREçO IIIIT/iRIO, nos termos
estâtuídos pelo Art. 06, Inciso MII, alínea "a" da Lei n" 8.666193.

()5. DO FATO GERÁDOR COI{TRATUAL
5.1- O presente Instrumento Contratual foi Íirmado em decorrência do
Despacho Homologatório e Adjudicatório pela Secretária Municipal,
concernente à Licitação instaurada na modalidade PRF,(}ÃO PRESENCIAL il"
Ot 12022- Procesro Admlnlstratlvo n" O357.347 12o.22 e de conformidade
com os ditames da Lel n" 8.666/93 e alteraçóee porterlores.

()6- DO VATOR
6.1 - O VALOR GLOBAL, para o Fornecimento dos objetos, para Secretaria
Municipal de Assistência Social, objeto deste Contrato no valor de Rl}
119.9OO,OO (cento e dezenove mll e novecentos reals|, conforme Anexo I.

07- DOTAçÃO ORçAtrEr{TARTA
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correráo à conta da seguinte
Dotaçáo Orçamentária:

FONTE DE RECURSO: TESOURO MUI{ICIPAL

O8.244.OO13.2.O57.OOOO - Manuteneão dos Servlços Erirentuais,
3.3.9O,32.OO - Materlal, Bem ou Serrr. para Destinação Gratuita:

08- PRÂZO:
8.1-O PRAZO de vigência do presente contrâto será de atê 3111212o.22,

com início na data da asslnatura, podendo ser prorrogado se necessá,rio,
somente mediante Aditivo Contratual, nos termos estabelecidos pela Lel
Federal n" 8.666/93 e alterações posterlores;
8.2- O prazo para início dos fornecimentos será logo após a data da emissáo da
respecüva Ordem de Fornecimentos;

Ruá Sâo Jo6é, No 479, CeÍ Ío - CEP: 6566E{00 - CNPJ: 0l.612.338/000I {7
Foú€ffax: (99) 3553-1098YI019

E-mail : prefeiturasucupiradoriechao@gmail.com
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8.3- Os prazos de início de etapas de execuçáo, de bonclusão e de entrega
admitem prorrogaçáo mantida às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à
manutençáo de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocoÍTam alguns
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
af Alteraçáo do projeto ou especificaçôes, pela Administração;
bf Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes que altere fundamentalmente as condiçôes de execuçáo do conúato;
cf Interrupçáo de execuçáo do contrato ou diminuiçâo do ritmo do trabalho por
ordem e no interesse da Administraçáo;
dl Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos pela t ei;
e) Impedimento de execuçáo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pela Administraçáo em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atrâso de providências a cargo da administraçáo, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execuçáo do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos respon sáveis.

()9- DAS CONDrçÕES DE PAGAITET{TO
9.1- Os pagamentos serâo efetuados através de transferência eletrônica
diretamente na conta corrente do CONTRÂTAITO na Tesouraria da
COI{TRATANTE;
9.2- Os pagamêntos serão realizados conforme a execução dos
forneclmentos, em atê O5 (cinco! dlas contados da data de emlsrão da nota
ftscal (DAI{FE), condlclonados a Ordem de Forneclmento devidamente
atestados pelo setor compêtente.
10. DO REÀIUSTAMENTO
1O.1- Os preços dos objetos em referência seráo fixos e náo sofreráo reajuste
durante a vigência deste Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela
legislaçáo vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos estipulados neste
contrato;

1O.2- No caso de prorrogaçáo do Contrato, só poderá haver reajuste, se existir
acordo entre as partes, nunca contrariando, qualquer que for algum índice
olicial estabelecido pelo Governo Federal.

11- DAS PEITAIIDADES
11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrâto, ficarâ a

COMRATADA sujeita às seguintes penalidades, a critério do CONTRATAITTE,
garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;
LL.l.2- Multas;

Rua São José, N" 479, Cenllo - CEP: 65668{00 - CNPJj 01.612.33t}0001ó?
Fme/fax: (99) 3553-l(D8/1019

E-mail: prefeiturrsucupiredoriechao@gmail.com &
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11.1.3- Suspensáo temporária de partici citação e

impedimento de contratar com a Administraçáo pelo prazo de 08 (ottof meses;
11.1.4- Declaraçáo de inidoneidade para licitar ou contratâr com a

Administraçáo enquanto perdurarem os motivos determinados da puniçáo ou
até que seja promovida a reabilitaçáo perante a COI{TRATAIITE.
12- MT'LTAS
12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, deüdamente
comprovado, ou ainda situações que o COI§TRATANTE caberia obviar, a
COIíTRÂTADA incorrerá nas seguintes multas:
(aPor dia que exceder o prazo de entrega do material, 0,017. (um centésimo pôr
cento) do valor atualizado do contrato;

bf Multas variáveis de 17o (um por cento) do valor atualizado do contrato:
b.1) - Se a entrega do material náo atender o andamento de acordo com

Cronograma;
b.2l - Se Náo efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as
noÍnâs, manuais, instruções e especificaçôes;

L2.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e
cumulativas:
L2.L.S- A CONTRATADA terá o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data
da publicaçáo da penalidade no órgáo oficial, para recolher a multa aos cofres
do Município;
t2.1.4- Os recursos contra a multa aplicada deveráo ser feitos no pÍazÃ
máximo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições do Art. 109, Inciso I, alinea "f'
da Lei n" 8.666193.
13- DA RTSCISÃO
13.1- Constitui motivo para rescisáo deste Contrato os Incisos de I a XVII do
Art. 78 da ki no 8.666/93, atua)izada pela Lei n' 8.883/94;
13.2- A rescisáo do presente Contrato poderá ser:

af Amigável - por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de
licitaçáo, desde que haja conveniência para o CONTRÂTÁNTE;

b) Adminisúativa - por ato unilateral e escrito da Administraçáo, nos casos

enumerados nos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da l,ei no 8.666193;

cf Judicial - nos termos da t egislaçáo Processual.

14- DAALTERÂçÃO DO COIYTRÂTO

14.1- O Contrâto poderá ser alterado, com âs devidas justificativas, nos termos
do Artigo 65 da tei 8666 /93 e alterações, de comum acordo entre as partes e
somente mediante aditivo contratuâl e, em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

Ruâ São José, N'479, CcÍÍro - CEP: 6566E{00 - CNPJ: 01.612.33M)o0l{?
Folre/fax: (99) 3553-1(»8/t019

E-mail: prefeiturasucupir.dorirchro@gmril.com ,@
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at Quando houver modificaçào das especificações, para melhor adequaçáo

técnica aos seus objetivos;

bl Quando necessá,ria a modificaçáo do valor contratuâl em decorrência de

acréscimo ou diminuiçáo quantitaüva de seu objeto, nos limites permitidos pela

Lei Federa.l n.' 8.666/93;

4.L.2- A COI{TRATÂDA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem os materiais, em até
2 57o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

14.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem

como a superveniência de disposiçÕes legais, quando ocorridas após a data da

apresentaçáo da proposta, de comprovada repercussáo nos preços contratados,

implicarão a revisáo destes para mais ou menos, conforme o caso;

L4.1.4- Em havendo alteraçáo unilateral do contrato que aumente os encargos

da COI|TRATADA, a CONTRÂTANTE deverá restabelecer, por aditamento, o

equilibrio econômico-Íinanceiro inicial, nos termos preceituados pelo § 6' do

Art. 65 da t,ei Federal n" 8.666/93;
14.1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificaçáo de

quantitativos previstos, revisáo de preços bem como a prorrogaçáo de prazos e

o seu desequilíbrio Íinanceiro, seráo formalizadas pôr lawaturas de Termo de

Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposiçáo legal contida no artigo

65 e seus incisos e parágrafos da l,ei 8.666/93.

15- DAS OBRTGAçÔES DA CONTRATADA

15.1- O Contrâto deverá ser executado Íielmente de acordo com as cláusulas
avençadas, sendo obrigações da COIYTRATIIDA:

af Executar os serviços, objeto do presente Contrato, com absoluta
diligencia e perfeição;

b) A COI{TRATADA é obrigada a Íeparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verilicarem úcios, defeitos ou incorreções resultantes dos serviços, objeto
deste instrumento contratuâl ;

c) A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à
Administraçáo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuçáo do
contrato, náo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a Iiscalização ou o
acompanhamento pelo órgáo interessado;

Ruâ São José, N" 479, C€ntIo - CEPI 65668{00 - CNPI: 01 .612.3 3 8rcO0147
Fondfax: (99) 3553-1098i/1019

E-mail: prefeiturssucupiradoriachao@gmail.com t@
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15.2- Os acréscimos, supressões ou modifrc s que lncorTarn osaçõe
fornecimentos complementares ou extraordinários, respeitados os limites da
legislaçáo vigente, serâo objetos de alterações unilateral do Contrato, e seráo
formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto
ora contratado;

15.3- A COI{TRATADA é responsável pelos enczrrgos trabalhistas,
previdenciário, Íiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRÂTADA responsabiliza-se pelo Íiel cumprimento das obrigaçôes
pertinentes aos Fornecimentos objeto deste Contrato;

15.5- A COI{TRATADA fica ciente e se responsâbiliza pelos fomecimentos de
acordo com o Anexo, com acompanhamento através dos seus Secretários, que
se encarregará de repassar as orientaçôes para a realização do mesmo;

16-DAS RESPOITSABILIDA.DF,S DO COITTRÂTAITTE
16.1- A COITTRATAITTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições

estabelecidas neste Instrumento;
16.2-Fica a Secretaria de Saúde da CONTRATANTE, responsável pelo

acompanhamento da execuçáo objeto deste Instrumento Contratual;
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;
16.4- Fornecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios

necessários ao bom e Íiel cumprimento do objeto deste Contrato;
16.5- Notilicar a CONTRATÀDA no caso da existência de alguma

contrariedade relacionada aos serviços prestados e andamento.

17 - DA FISCALIZAÇÃO

17.1 - O pÍesente contÍato terá como fiscal de contrato a Sra. MARLEI\ff, RIBEIRO DE
SOUSA CPF No 063.187.093-80, Secretaria Municipal de Assistência Social ou outro
servidor designado para essa função.

I& DA VINCULAÇÃO

l9.l- As partes elegem como domicilio legal, o Foro da Comarca de São João dos Patos,
Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste ContÍato, excluindo-se
qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolüdas
amigavelmente.

2G,DA ASSINATURA

20.1- E, poÍ estarem devidamente acordados, declara as partes aceitarem as disposições
estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumento, sujeitando-se às normas contidas na ki

Rua São José, N'479, CentÍo - CEP; 65668400 - CNPJ: 01.612.338/000 I {7
Fqldf&r: (99) 3553-1098/1019

E-mail: preÍeiturasucupiradoriachao@gmail.com

18.1- O presente Contrâto vincula-se ao Processo Administrativo n" O357.34712021, Pregão

n" 0112022 e sua anexa, bem como a proposta apresentada, vencedora do certame.

19- DO DOMrCÍr.rO U rOnO
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Federal no 8.666193, atualizada pela Lei n'. 8.883/94, bem as demais normas
complementares, assinando este Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e foÍma, juntamente
com 02 (duas) testemuúas.

Sucupira do Riacháo/MA, 10 de março de 2022.

[la^hr.o CI"lxrr- dl 5or,,.sopng -ua
SECRETARIA MUNICIPAT DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ N" 01.612.338/0001-67
MARLENE RIBEIRO DE SOUSA

cPF N" 063.187.093-80
CONTRATANTE

JESUS C TOS DA SILVA - EPP

.Í;11^D-Nome:

Cnf: U"..ff ).e
Nome:

cPF: N" ..0.5!.,M,.i i-ht^

Rrú SEo Jo§é, N'4?9, Ccnro - CEP: 656684{» - CNPJ: 01.612.3381000I ó7
Fonefax: (99) 3553-1098,/10 l9

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gnrail.com

)

CNPJ: 1 0.760.28610001 -67
DOUGLAS PEREIRA
cPF N" 012.514.933-60

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

?0
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MARLENE RIBEIRO DE SOUSA
cPF N" 063.187.093-80

CONTRATANTE

Yi

o':

PREGAO PRESENCIAL NO OI/2O22

ORDEM DE FORNECIMENTO

A

MARIÀ DE JESUS C. MATOS DA SILVA - EPP, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ: 10.760.286/0001-67, localizada na Praça Senador Neiva, no 316, Centro - São João dos Patos -
MA. Neste ato representado pelo senhor Douglas Pereira portador do R. G. N" 213543020028 SSPÀ4A, e
CPF n'012.514.933-60.

Pela presente Ordem de fomecimento, autorizamos V.S.", COXTRATAçÃO DE EMPRESA
ESPECIÁLIZADA IIO FORNECIMEI{TO DE ITRNAS FUNERÁRIAS, TRAIISLADO,
SERVIçO DE TANATO E ASSISTÊNCIA FAMILIAR, PARA ATENDER AS
IÍECESSIDADES DA SECR TARIA MUNICIPÂL ASSISTÊITCIA SOCIAL DI
SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Assistência Social de Sucupira do Riachão - MA, objeto do Pregão Presencial n" 0112022.

Sucupira do Riachão - MA, 10 de março de 2022

Recebido em JA v

Rlu São Jcé, No 479, Ccnao - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.33810001{7
Fodfat: (99) 3553-l 098/1019

E-mail : prefeiturasucupiradoriachao@gnrail.com
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ASS.

t@



ffittnltrldpdda

SUCTJPIRA
DORIACI{AC)
Administrondo poro o povo

õ
ffi) àns..-- Õ :()t-

'rtJ
.br

$.

4

ANEXO I

E DEZENOYE MIL E NOVECENTOS

TTEM DESCRTÇÃO »OS PRODUTOS UND QUANTIDADE
VALOR

UNTTÁRIO
VALOR
TOTAL

I
URNA FUNERARIA POPULAR
INFANTIL I.'ND 10 Rs 600,00 Rs 6.000,00

2
URNA FUNERARIA POPULAR
ADULTO UND 30 R$ 850,00 R$ 25.500,00

J
URNA FUNERARIA POPTILAR
RECEM NASCIDO

UND 10 R$ 510,00 Rs 5.100,00

MORTALIIA COMPLETA
FEMININA

UND l5 R$ 200,00 R$ 3.000,00

5
MORTALHA COMPLETA
MASCULINA UND 20 R$ 200,00 R$ 4.000,00

6 COROA DE FLORES UND 20 RS 300,00 R$ 6.000,00

7 CRUZ DE MADEIRA UND 20 R$ 200,00 R$ 4.000,00

8 SERVIÇO DE TANATO UND 15 RS 910,00 R$ 13.650,00

9 TRANSLADO DE CORPOS KM 15000 Rs 3,40 Rs 51.000,00

10

ASSISTENCIA FAMILIAR -
SEPULTAMENTO,
ISOLAMENTO DO CORPO,
LACRAÇÃO DA URNA COM
CASOS REGISTRADOS COM
COVID-I9.

UND 5 R$ 330,00 R$ 1.650,00

TOTAL GERAL R$ 119.900,00

RrE §ão.IGê. N' 179- L-cdÍo - CER frfi6E{n0 - CNPJ: 01.612-33&Oml47
Fo€/frç (99) 35511 0rrUl Ol9

Eaail : prefcituresucufi rdorieciro@meilcom


