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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201901006 - CPL- PMSB/MA
Contrato nº 20190312004 CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 004/2019
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA,
ATRA YÉS DA SECRETAR1A DE SAÚDE DE SÃO
BERNARDO E DO OUTRO LADO A EMPRESA:
MOTORMAQ EMPREENDIMENTO EIRELI

Pelo presente instrumento, o Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede administrativa, na
Prefeitura Muaicipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida n º 863 - Centro - São Bernardo/MA,
inscrito no CNPJ sob o n ° . 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo Secretário Municipal de Saúde Sr.
MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA portador do RG: 2330237- SSP/PA e CPF: 426.251.492-72, residente e
domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes
para celebrar com a empresa: MOTORMAQ EMPREENDIMENTO EIRELI, estabelecida na Avenida Getulic Vargas,
83 A Centro Sã·) Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.984.919/0001-86, neste ato representada pela Sr.•
THAÍS SILVA DE LI.v!A, brasileira, CPF: 984.207.552-49 doravante denominada CONTRATADA, têm entre si
justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP nº 005/2019, e PROCESSO
ADMfNISTRATIVO Nº - 201901006 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 004/2019 que se regerá pela
Lei n.º 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA I.IRJMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCEfSO
ADMINISTRATIVO Nº 201901006 - CPL-PMSB, tendo por objeto o fornecimento parcelado de Peças e Pneus. Para

atendimento da secretaria de Saúde do Município, Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Ed.tal
seus anexos e a Proposta da Contratada e ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de
vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA-DO VALOR

O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$: 29.660,00 ( vinte e nove mil seiscentos e sessenta), que inclui
os tributos, encarg�s. frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas decorrentes da contratação da presente licitação

correrão por conta de Recursos:

10.122.0050}054.0000 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE
339030-00Q - MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0340:101s.oooo- MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
339030-000 - MATERIAL DE CO SUMO
10.301.0340.2072 0000 MANUTENÇÃO DO PAR - FIXO
339030-000 - MATERIAL DE CO SUMO
CLÁSULA QUARTA- DOS ACRÉSlMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem

necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial
atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 1° da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 31/12/2019, podendo ser prorrogado,
após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei nº 8.666/93, e suas
alterações.
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CLÁUSULA SEXTA . DA FISCALAZAÇÃo
A fiscalização do Contrato será et'etuada por servidor desiqnaclo pela Secretaria de Administração que podeú

a qualquer
tempo, determinar o que for necessário à regularizaçâo da lalta do Íbmecimento observando, bem como propor a aplicação
das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentação da Noti tiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal deve
esú devidamente atestada pelo Setor Competente e será et'etivado no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data do
atesto-

PRIMEIRO Os pagamentos, serào crcditados em nome da CONTRATADA, mediante trânsferência
bancaria em conta conente dâ C'ONTRATADA uma vez satisÍ'eitas as condições estabelecidas neste Contrato.
PARÁGRAFO

PARÁGRAFO SEGUNDo - Qualquer erio ou omissào ocorrida na documentaçâo fiscal será motivo de correção por
\-parte da CONTRATADA e haverá. em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja

I

definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO

-

A cada pagamento realizado. a CONTRATADA deverá comprovar sua regularização

I

fiscal e com o Fisco F.,deral e sonr o Fundo de Garantia por l empo de Serviço - FGTS. Tal comprovaçào será feita mediante
CND. Bem como. manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação da
apresentação de Certidão negatl.]a,lc deb
contratada de manter. duranle toda execução do contrato, enr compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, lodas

to

as condições de

hrbiliraçào e qualilicação exigidas na licitação.

PARACR.{FO í.)I' ÀRT()' A C()NTRATAN'l-E

nirrr

pagará.iuros de mora por atraso no pagamento. cobrado através de

documentos não hábil, total ou parcialmente. benr conro por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contrárias.

CLÁUSUI,A OITAVA . Do RFA.IUSTE
O valor do presente Conlralo só poderá ser rea.iustado durante o prazo de sua vigência. se houver aumento autorizado pelo
govemo Federal.

CLÁUSULÂ NOI{A , DAS OBII:CA CÕE S DA C'oNTR,\TANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

v

a)
b)

Acornpanhar e fiscalizar a execução do contrato;

Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,
cornpere entre outras obrigações. verificar a qualidade. inviolabilidade das embalagens, estado de
conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a
execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;

I

c) Forrecer . qualqüer temDo e conr o Nláximo de presteza, mediante solicitação escrita da
a(INTRA'tADA. informações adieionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos;
d) As decisôcs e providencias que ultrapassarem as competências. do representante deverão ser
soliciudas. a seus superiores em tempo hábil para adoçâo das medidas convenientes:
c) lteci'hcr o objeto do contrato na tbrma do an. 73, inciso II. alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCÍMA - DAS oItRI(;A C () ES D{

Co\

RA'TÂDA

O presente Contrato nào poderá ser objeto de cessão ou transferência. no todo ou em parte.

A CONTRATADA obriglar-se-á

a:

.r) Lt)ttega'\).i \elviços objeto deste conlrato mediante

emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Serviços c üonograma de entrega Íôrnecidc pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita
obscrvância a sua proposta e ao Anexo Vl. observando a qualidade.

I

c) lúanrer pleposro conr :lnuência da Administraçâo Municipal na localidade da prestaçâo do serviço para
tepr.rsent -l() x3,r\ccuçâo do co trato e prestar esclarecimentos necessários ao servidor designado para
acornparhur e Íiscalizar a execução do fornecimcnto, e a Secretaria Municipal de Adminisração, quando

solicitado:
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d) Observar o horário do expediente adm in istrativo. compreend ido entre 08:00 h as I 2:00 como sendo o
horário administrativo paÍa tratar sobre o contrato e serviços. de segunda a sexta-feira:
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus documentos
integrantes, com observância dos requisitos. bem como da legislação em vigor para perfeita execução do
contrato:

f) Arcar

com todas as despesas. exigidas por lei. relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários. e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;

g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar. corrigir ou substituir. as suas expensas. no total ou em parte, o objeto deste contrato em que
se

verificarem vícios, defeitos ou inconeções resultantes da e\ecução.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDAI)ES

1-J
a

descumprimento, total ou parcial, por pane da CONTRATADA. de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
as sanções previstas na Lei Fedcral n" 8.666193. aplicanCo nos artigos 81 a 88.

CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMERO O atraso injustificaclo no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mom correspondente a 0.3% (três centésimos por cento) ao dia. sobre o valor do fornecimento,
até o limite de l0% (dez por" cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO - .\lérn da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato. as seguintes sanções:
a) Advertênciai
b) Multa de l0 70 (dez por cento) sobre o valor do Contrato;

c)

Suspensão temporária de participação em licitação

e

impedimento de contratar com a

adÍninistração. por prazo nao superior a 02 (dois) anos;
d) Declâração de inidoneidacle para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alíneas "a". "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alinea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO Após a aplicação de qualquer penatidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA
: publicada no jomal Oficia! do Estado ou DOU. constando o fundamento legal. excluídas os casos de aplicação das
\zpenalidades de advertências e multa de mora.

CLÁSULÂ DÉCIMA SEGLNDA - DA RESCISÀO
a sua rescisão. com as conseqúências contratuais e as previstas em lei.
Constituem motivos para a rescisào deste Contrato:
a) - o não cump mento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumpÍimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidào do seu cumprimento. levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da concJusão da obra. do serviço ou do fomecimento. nos prazos estipulados;
d) - o atraso injustificado no início da obra. serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subcontratação total ou parcial do seu objeto. a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência tctal ou parcial. bem como a fusâo, cisão ou incorporação não admitidas
no edital e no contrato:
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para aconrpanhar e fiscalizar a sua execuçào. assim como as Secretaria Municipal de Secretaria
Mun ic ipal de Administração:
h) -, conletimento reiterado de faltas na sua execução. anotadas nâ forma do § l'doart.67destâ
Lei iederal n" 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência r:ivil;
j) - a dissolução da sociedade ou o Íhlecimento da CON'tRAT/\DAi

A inexecução total ou parcial deste contrato enseja
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k) - a alteraçâo social ou a morificação da finirlidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contlato:
l) - razões de interesse público. de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e
exaradas no processo adnrinisrrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por partc dír CON iRATANTE, compras. acanetando modificação do valor inicial
do contrato alem do limrte per.:üido no .s l'do art. ó5 desta lei:
n) - a suspensão de sua execuç ro. por ordem e\crita da CONTRATANTE, por pmzo superior a 120

(cenloe\inte)dias-salvoern:asodecalamidadcpública,graveperturbaçãodaordemintemaou
guerra. olr ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente
do

de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desnrol.i,...r,ç.)es c rnobilizflções e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito dc optar pela suspcnsão do cumprinrento das obrigaçôes assumidas até que seja normalizada
a situacâo:
o) - o atrasc superior a 90 (nov: nta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE decorrentes
Cos lornec imentos .já recebidor, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
i:]terna orr guerra. assegurado :r CONTRA'IADA o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento
Ce suas obrigações até que seja normalizada a situação;
pegamento obri.gatório

- l\.. casr,s de rcscisão cont:atual

PARÁGRAFO PRIMEIRO
assegurando o contraditório e

1a:npll

serào formalmente motivados nos autos do processo,

det'esa.

PARÁGRAFO SEGUNDO

rescisão deste Contritto podeÍá ser:
^
por ato unilat€ral e escrito da AdminisÍação nos casos enumerados nas alíneas'a'
determinada
a'i'Cesta cláusula:
b) amigável. por acordo entre as panes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja

:)

conveniência para a CONTRATANTE;
.i .rd

!ciilirent:.

nos termos da legislação.

CLASULA DECIMA TERCEIRA . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deveriio ser en,regues conforme Cronogllrna constantc nos anexos planilhas orçamentárias, parte integrante
deste.

DARÁGRAFO

PRIMEIRO i)

rrbjeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima. sendo que os serviços que
satisfizerem as condiçôes c itadas na proposta e no edital serão reousados e colocados a disposição da CONTRÁTADA,
para seÍem corrigidq5. {ie1t:e ilo Prazo estabelecidos entrc as partes:

\-,tão

PARÁGRAFO SEGUNDo l, r:rirério da Preteitura Municipal de SÃCr BERNARDO poderá ser concedido novo pÍazo
para recebimento dos :erviços reieitado. Ocorendo a re.ieição pela 2' vcz. o contrato poderá ser rescindido. A
CONTRATADA será notiÍicada para regularizar no p.azo Maximo de 15 (guinze) dias conidos. sob o risco de incidt nas
penalidades previstas no Art- Il7 dzr Lei no 8.66ó193:

CLÁSULA DÉCIMA

(II INl ,\ . D,\S ALTER^(

ÔES

Este contrato poderá ser al'irada. conr as dcvidas.jrrstificatiras. no caso previsto no art. da Lei

n' 8.666/93.

CLAUSULA DEC II\IA. JI]X'I,T - DA PUBLICA(.'ÃO
Dentro do prazo de 20 (yin1.r)
do pÍesente Contrato.

Ci,..s.

contados da sua .issriratura. a CONTRATANTE providenciará a publicação em resumo,

CLÁUSULA SÉTIMA - Do FoRO
O foro da Comarca cle Í;À.í) B'.tiN.\R-DCr no Erralo do l\4aranhâo. será o competcnte para dirimir dúvidas ou pendências
resultantes deste Contralc.

r

[. lx,r i!lrre[r de acordo. d,.'pols dc lido e aclrado contbrme. foi o prcsente instrumento lavrado em
3 (três) vias de igual teor r: lô:.:n. rrssinado pela partrs e testenrurl:as abairt'.
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BERNARDO(MA). l2 DE MARÇO DE 2019
SÁO
.

,
ICIPAL DE S O BERNARDO
MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA

PREF

.

RG:2330237
CPF: 426.251.492-72

CONTRATANTE

-t

/(:

,a

MOTORMAQ EMPREENDIMENTO EIREL
CNPJ n'. 28.984.9 I 9 10001 -24
THAÍS SILVA DE LIMA.
CPF n".984.207.552-49

TESTEMLINHAS

CPF

CPF
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VISÍO:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

SECRETARIA OE SAUDE
PRODUTOS

ITEM

MARCA

1

PNEU 265 70X16

FATE

2

PNI-U 215-75R 17.5 STEELMAK

FATE

3

4

PNTJU

215-75R 17,5 SHANG

PNEU 175X70X14

FATE

FATE

OTDE

RS UNIT.
R$

2,5

R$

2,5

R$

20

R$

SUBTOTAL: CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E VINRTE REAIS

770,00
1.051,00
969,00

268,00

R$

RS
RS

Rs
Rs
RS

ToÍAr19.2s0,00

2.62i,s0
2.422,s0
5.360,00
29.660,00

:
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