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CONTRATO 

CONTRATO PE SRP No 20210813001/202 i.  
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 00047/2021  -CPL  

CONTRA TO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE Si 
CELEHRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, ESTADO DO 
MARANHÃO E A EMPRESA EMET INSTITUTO 
EIREI.1 

este instrumento particular. 3 PREFEITURA MUNICIPAL  OE  /14.4GALtfoia DE 
ALMEIDA/ 131A. situada Rua Manuel Pires de Castro, 279-Centro-CEP: 65.560-000, titscrita no  CNN  sob o 
tr'„1,16.988.97410001- 09, representado neste ato  pelt)  gester  responsive'  Sra. Thamires Albuquerque de 
Carvalho, CPP 011.026.411 63, RG: 21750482002'7 SSPIMA Secretaria Municipal de  Sande  a seguir 
detionnoada CONTRATANTE, e a emprea EMET INSTITUTO EIRELL 32.626.743/0001-68 
InscriçZro Estadird N 12,589470•11, Ftleurçu Hua Carlos de Andrade, n920,  Bairn)! ['argue  
Planalw, imperatriz/MA, CEP 65,917337,  EMAIL.  juridicniioemetiristitiitocom, representada neste ato 
pelo Sr Fernando U.astos dos Santos Filho KG; 210.326.941i CPF.705.410.77J-49, residente  ern  Silo 
Lins/MA seg-oir dentition:oh, tIoN114ATADA, acordant epossarti Itt min o pi esente Contrato, nos teunn% 
da  Lai  114  10.520/02,  Overfill  n9  10,024/19 e sulisidiariamente, no que couber. as disposições da Lei n9  
8.666/93, assini coniu pelas klausulas 4 5UIf expressas: 

Cláusula Primeira - DO OBJETO: 

11 REGISTRO PREÇO PARA FIMIRAS EXECUÇÕES DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REALEZAÇÂO DE ESTUDO CIENTIFICO BASEADO NO GUIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLOGICA PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES 
ALMEIDA/MA, 

Cláusula Segundo - DO FUNDAMENTO LEGAL: 
21, Este contrato tem como amparo legal a licitaç.áo na modalidade Pregão Eletrônico  SRI' rig  020/2021 e 
rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 10,520/02, Decreto n9  10.024/19 e subsidiariamente, no 
que couber, as disposições da Lei n9  8,666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito 
público, A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato. 

ackusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL: 
3.1, Peia execuçáo do objeto ora contratado. a Contratante pagará Contratada o valor global de RS 
1.696,500, 00 (um milhão seiscentos e noventa  sets  mil e quinhentos reais),  conform  descrição dos 
SERVIÇOS ahalx0: 
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VALOR It NITARIO VALOR TOTAL EM RS 
EM RS 

OND 

I PESSOAS 

ITEM: DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
ESTUDO ciENTIFICO 
HASEADO NO URA 

NACIONAL DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLOGICA 

N DE PESSOAS QUE SERÃO  
R567,00 

sessenta e sete 
reais) 

(IND 
R5315.765.00 

(trezentos e um mil e 
quinhentos  reins)  

RS 337.500,00 
(trezentos e trinta e 

sete  toil  e quinhentos 
reais) 

RS 1.0S7.."-S-00,00- 
tins  rinlhão cinquenta 

e sete mil e 
qiIhenosrCJtsJ 

4500 II Ni) 
RS 75,00 

(Netenta e (into 

eaes) 

UNI) 
RS23S,00 

(duzentos e trinta 
cinco reais) 

Valor total dos Serviços RS I Vg6.500. 00 4um milhão seiscentos e noventa C  sets  mil e titilithOilt05 

Clausula Quarto - DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
4 I As desnesas deçorreides da pres.ente.• courvrAti .par conta tiOs recursos especifittis 
corisignados fliP ollatoento, coolornic abaixo espet•ilicado o ttoinais tlot4ifes por VeHtUrA 

se lizerem necessarias. atraV6s de ordem de fornecimento correspondente: 

DOTAÇÃO: 

10.305,0290,2041E0000 
MANUTENÇÃO Do PROGRAMA DE COMBATE E PREVENÇÃO A EOVID- 19 
33.90.39,00 
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA 

Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA: 
6.I.. Os serviços deverao ser prestados, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo 
de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicara recusa  son  
que caiba qualquer tipo de reclamaçáo por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os 
serviços executados que porventura tião atendam as especificações, sob pena das sanções cabiveis. 

6.2. Os serviços deverão ser prestados integralmente e  dc  farina ininterrupta. 

6,3. Os serviços dever ao ser executados nu local indicado  ern  cada Termo de Referência, no horario das 01,1 

:00h (oito horas) as 12:00h (doze horas). 

Cláusula  *Varna  - DO PAGAMENTO; 
71. 0 pagamento será efetuado mensalmente, referente aos serviços prestados. apôs a comprovação de 
que a empresa contratada esta em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade 
mediante a apresentação das Certicides Negativas de Delitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior 
a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de execução dos serviços. devidamente atestada pelo 

setor competente.  Sera  verificada também sua regularidade  corn  os Tributos Federais. mediante 

ENTREVISTADAS 
INQUERITO 
EpIPEMIOLOGICO 
-I";1'' DE PESSOAS QUE  FARAD"  
EXAMES LABORATORIAIS 
COMO. HIV, SIFILIS, 
GEICEMIA. EXAME DE 
PRÓSTATA PSA. DENGUE E 
INFLUENZA 

-IsP.  MINIM()  DE nssoAs 
QUE EARAO EXAME 
ANTÍGENO PARA COVIL) - 

01(1..Mk"LRF.) 
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apt  eNrItt.A.Au da Certidao Conninta Negativa, ou Cmtedao Como  eta  Positiva  corn  efeitos de Negativ. 
Triliutips e Contribuiciies Federal,. e Ativa da Onião 

77- I. Ved."14  eXPteSçaniCille a realizarão de cobrança de forma divvrsa da estipulada fume PFT1 
uSpet  ;al  4 cobram, a bancaria, mediante  boleti/  ou mesmo o pridesto de titulo, sob pena de aplicaçAa ilas 
sançOes previstas neste iflsti umento indenizaçao  pelvis  danos decorrentes. 

7.3.Nenbum pag jineolo  sera  efetuado  Jo  CONTRATADO I: .1%41 o mesmo se encontre  ern  .s tuação irregular 

perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1, 

7,4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da  respect Iva  ordem de fornecimento. 

Cláusula Oitava-- DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: 
O.1.0correndo desequilibrei econeimico-financeiro do contrato a Administração podera cestabeleccr a 
rela0o pactuada nos termos do  art.  65, inuiso  it,  alOtes 4. da Lei  ii  8.666/93, mediante comprovação  

document -ii  e requenmento expresso do contrarado. 

Cláusula .4'ona - DA FISCALIZAÇÃO: 
'11  Conti-  .V.At!te tediCail a tinia pessoa de seu preposto para exercet  Js  ativ de fiscalização dos 

serviço% eV:t utados. 

•  

Clousula 0-trima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
10.1 C%iltocrri direitos da Cootratatite receber o objeto de%te (..onti-at.) nbc etindiçOes avençadas e th 
COtlit.aii4b  pc-Kt-her  o valor ajustado  :la  forma e prazo Convencionados. 
10.2.Con.51ituern obripçOes da  Coot  ratada: 

I) executor OS Serviços SUM:  expensas.  iii,  letal indicado na clausula Sena do presente 

contrato; 
li) prestar os servos- rigorosamente ieaçõvs. ietus e condisOrs descritas na 

(:iau-uf. I - DO OBIFTO e Anexo  
III) os SetNIOS deverão ser fornecidos mtegralmente e (onstant(' no caso provimento 

ininterruptamente, no caso de manutençao sempre que requisitado conforme ordem de. 
serviço de acordo com as necessidades da Secretaria. 

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessarios para o adimplementn 
das obrigações decorrentes deste Contrato: 

V) N:01 transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato; 
Vi) emeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados a e atendendo As reclamações procedentes, caso ocorram: 

VIticomunicar i CONTRATANTE  us  eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do 
prazo de 02 (dois) dias fiteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a 
respectiva aprovaçAo, eni ate 05(oneo) dias consecutivos, a partir de sua ocorrésicia, sob 

pena de não serem considerados: 
VIIllarender aos encargos trabalhistas, previdenciarios. fiscais e comerciais decorrentes da 

cxecoçao elo presente con(rato, 

IX)manter durante toda a execuçao do Contrato, em compatibilidade  corn  as .obrigações 

atNumidas: 
X)a Contratada respondera, de maneira 41MAILI e inescusavel, pela perfeita conidiçAu dos 

serviços fornevitlos, inclusive soas quaididades e qualidade, competindo lhe  lambent,  a 

dos erviços execoudos (toe não aceitos pela fiscaliZação da Contratante deverao er 

substituidos; 
XI) serão de diretive exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer atideates que 

porventura ocorram na execucSo Os  services  e o uso indevido de patentes .e regtsirus 

$ 0.3. Constiniem ohrigaçôes da Contratante; 
I) fiscalizar e acompanhar 3 elteC1100 do obicto dote Contrato; 
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II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Clausula do Pagamento; 
111)designar servidor para acompanhar., execução deste Contrato; 
IV)romunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relationada  coin  a  exec  iii,111)  du  

Contrato. 

Cláusula Décimo Primeira - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 
1 .1. I. A truca eventual  dc  flocullwritos  entry  a Contratante e a Contrataila. será realizada  „waves  de 
protocolo 

11.2. Nenhuma outra forma  sera roost  derada como prova de entrega de documentos. 

aclusula Décima Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO: 
12.1.A rescisan do contrato tera lugar de pleno direito, a critério da Cuntratante. independentemente de 
interposição judicial ou extraiudicial, em conformidade com o  art.  55, inciso IX, da Lei ng 8.66103 e suas 
alterações nos casos previstos nos amigos 77 e 79 da referida 

Cláusula Décima Terceira - DAS SAN COES E PENALIDADES: 
13.1.A licitame que ensejar o retardamento da execução do certame. não mantiver a proposta. lalhat ou 
fraudar na execução do  °him  britado,  corn  portar-se de modo inidibieo, fizer declaração falsa ou cometer 
fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da  amnia  defesa, ficará impedida de licitar e contratar 
com a Prefeitura Municipal de MAGALIIIiES DE ALMEIDA/MA, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem OS motivos determinantes da punição ino ate que seja promovida J reabilitação 
perante a prOpria autoridade que aplicou a  pew.  

13.2.A penalidade  sera  obrigatoriamente registrada no Mario Metal do Estado e nu raso de suspensão de 
licitar, o LICITANTE devera ser descredenclado por igual periodo, sem prejuizo das demais cominaç(es 
legais. 

133. No caso de inadinipleinentu, ei CONTRATADO estará sujeita as seguintes penalidades 
13.3.L Advertência; 
133.2. Multa  pot  atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10%  Wei  por cento), 

calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as 
condições pactuadas; 

13.3.3. Malta, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso 
no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura-

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e  impedimenta  de contratar com 
Administração por periodo não superior a 2 (dois) anos; e 

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar  corn  a Administração Pública. 
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1.  nit)  prejudica a incidência cumulativa 

das penalidades dos itens 13.3,2. 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuizo de 
outras hipóteses,  ern  caso de reincidência de atraso uia entrega da  °blew  licitado ou 
rasa haja CIIMU*30 de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente 
previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

13,4. As sanções previstas nos  urns  13.3.1. 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas coniontamente com os 
itens 13.3.2 e 13.3.3, lacultada .1 defesa prévia do interessado, no prazo de 10 .(dez) dias  (nets_  

13.5. Ocorrendo à inexecuçao tk que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar 
pela oferta que se norewolar orno aquela  mats  vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando se. 
em seguida, a Comissão Permanente tly Licitaçao -  CPL,  para as providências cabiveis. 

13.6.A segunda adjudicatema, ocorrrndoa liiinitese do Preço anterior, ficara suseita  ãs  mesmas condições 
estabekcidas neste Edital. 
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13.7. A aplicaçAo das penalidades previstas nesta chusula e de competi•ncia exclusiva d.s refeitura 
Nionicipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

Clausula Décima Quarto - DOS CASOS OMISSOS: 
14.1.0s casos omissos serio resolvidos a  guy.  da Lt..i 0 10,520/02. Deu eto 5.450/05e subsidiai iamente. 
tio que  (-milieu,  as disposiOes da Lei n9  H.666/93 C suas alteraçÕes  poster-MI-es. e dos principios gerais de 
direito, 

Clausula Décima Quinta - DO FORO: 
15.1 Fica eleito o toro da cumarra  di!  mAGALHAEs ALMEIDA/MA, Estado do  Maranhao,  para dirimir 
quatsquer dtividas ornindas da 'menu-04a° deste contrato com exclusao de qualquer outro, por mais 
privilettiatlo que seia. 

por w:Gnem justoç e contratailos, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso 
em 04 (trOs) vias de igual teor, 

MagalhJes de Almeida/MA, 13 de agosto de 202 1, 

-bonto" zirk ktaloaltie • 
SECRETARIA DE SADDE 

MagalUes de Almeida/MA. 
Thandres Albuquerque de Carvalho 

CPI; 01 1,626.4 13-t3 

11G: 217564820027- SSIIMA. 

EMETINS741,11TO/tIRELI 
CNII: 3i62674 /0/601 -68  if  

Inscrição Estadual v X2.5E194704.1 
Fernando Dastos i Santos Filho 

CPF:785.410373-49 

RG: 210.326.944-SSP/MA. 
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