PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ : 06. 125.38910001-88

C0NTRATO N', 2020021001 1
PROCf, SSO ADM M 2O2OO1O1O-CPL/PMSB/MA

CoNTRATO

DE

SERVrÇOS

QUE ENTRE

Sr

CELEBRAM A PREFEITURA MLINICIPAL DE SÃO
BERNARDO ATRAVES DA SECRETARTA DE

lssrsrÊNcrA socrAL/FLrNDo

Mr-I-NICIpAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO BERNARDo E Do
OUTRO LADO A EMPRESA: W CALDAS DE
OLryIERA . W. CALDAS COMERCIO E
sERVrÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO,

PESSOA

Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ no 06.125.389/0001-88 , com sede na Pça Bemardo
Coelho de Almeida 863 - Centro, SÃO BERNARDO: MÀ doravante denominada CONTRATANTE,
doravante denominada CONTRA.TANTE, neste ato, representado : MANOEL DE JESUS SILVA DE
SOU§A RG: 2330237- SSP/PA CPF: 426.251.492-72 residente e domiciliada na cidade de São
BernardoilvlÀ no uso de suas atribuições legais gue the confere poderes para celebrar com a empresa: W
CALDAS DE OLMERA - W. CALDAS COMERCTO E SERVIÇOS, localizada na Rua Bernardo Lima
l9l6 - Faveira - São BernardoÂ4A. inscrita no CNPJ: 22.193.24310001-26, Reste ato representada pelo Sr.

WILLIAM CALDAS DE OLIVEIRA portadora da RG NR 029403742005-4 SSPÀ4À e CPF:
007.404.853-85, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo/TVlÀ doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o presente Contrato,
que se regará pela Lei n'8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a especie, atendidas as cláusulas
e condições que se anunciam a seguir.

I - DO OBJETO DO CONTRATO
I

.

I*

O presente

corffio

tem por base legal o processo Administrativo no 2020010 I0-CPL/PMSBIN4A,, referente
CONTRATADAa executar os serviços de locação de veículos automotores

ao pregão no 007 DAU. Obriga-se a

de pequeno e médio porte para atendimento da Secretaria de Assistência Social no município de São
Bernardo, újeto do PREGÃO n" N7DA20, do qual a CONTRATADA foivencedor4 conforme anexo I de
acordo as condições apresentadas em sua proposta, os quais são partes integrantes deste instrumento.

L Os serviços serão executados de acordo com
verificada.

a

solicitaSo da CONTRATANTE,

e de

acordo com

a

necessidade

3 - DA YIGÊNCIA
3.1 - deverá ser executado nas condições constantes do ANEXO I do edital do Pregão n" 00712020. O
presente contrato vigorará da data da assinatura ate 3l de dezembro de2020, podendo ser prorrogado de
acordo com a Legislação vigente.

4-

DO PREÇO

4.I - O valor deste contrato valor de R$: R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinço mil reais)
de acordo com a proposta de preço anexa no processo.
4.2 -O preço retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, estando incluidas no mesmo todas
as despesas e custos, diretos e indiretos, como também os hrcros da contratada, conforme previsto no edital

4.3 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁnIOS:
Às despesas decorrentes da contratação da presente licitação correrão por conta da seguinte dotação:
08.122.0050.2073.0000 - MANUTENÇÂO DA SEC. DE ASSISTÊNCrA SOCIAL
339039 000- OUTROS SERVrÇOS DE TERCETROS PESSOA.IURÍDrCA
08.243.0835.2094.0000 - MÁNUTENÇÃO Sntrr. DE CONVIV. E FORTAL, DE VINCULO-SCFV
339039 000- OUTROS SERVIÇOS DE TERCETROS PESSOAJURÍDICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERilARDO.ESTADO DO MARAUNÃO
CNPJ : 06. 125.389/0001-88
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s- Do pRAzo DE ExECUçÃo r FoRMA DE ExECUÇÃo
5.1 - O presente contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2020. contado a partir da assinatura
contratual.
O c.ontrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei no 8 666/93, mediante as devidas justificativas.

6 - DAS CO|DrÇÕES E rlA FORMA DE PAGALENTO
1 - Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados através de depósito bancários, com prazos de até
dez dias da data de entrega danota frscal de realização dos serviços.
2 - As faturas, que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá em

igual período acima.
6.4 - A CONTRATADA fica vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o desconto da fatura emitida atraves
da rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobranças em carteira simples, ou seja,
diretamente para CONTRATANTE.

7 -DATRANSTER]ÊNCIA DO CONTRATO
7.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o
expresso consentimento da contratante, dado por escrito, sob pena de rescisão do ajuste.
8 - DAS RESPONSABILIDADES
8.1 - A CONTRATADA é responsável direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e,
conseqüentementg responde, civil e criminalmentg por todos os danos e prejuizos qug na execução delg
venha" direta ou indiretamente, a provocar ou causar para a CONTRATANTE ou para terceiros.
E.2 - A COIITR,ÂTADÂ é responsávei tambérn peia qualida<ie dos serviços prestados, não se acimitin«io,
em nenhuma hipótese, a alegação de que terceiros quaisquer, venham interferir na execução dos mesmos,
9 _ DAS

PENALIDADES

I - O não cumprimento

dos serviços ora contratados nos prÍLzos determinados pela CONTRATANTE,
importará na aplicação à CONTRATADd de multa diaria na ordem de meio por cento sobre o valor do
9.

9.2 - A CONTRATADd igualmente, será aplicada a multa descrita em 9.1, no caso da mesma descumprir
qualquer outra obrigação a ela imposta no presente ajuste.
9.3 As eventuais multas aplicadas por força do disposto no subitem precedente, não terá caráter
compensatório, mas simplesmente moratório e, portando, não eximem a CONTRATADA da reparação de
possíveis danos, perdas ou prejuízos que os seus atos venham a acarretar, nem impedem a declaração de
rescisão do pacto em apreço.
9.4 - A inexecução total do contrato importará à CONTRATADA a suspensão do direito de licitar e
contratar com qualquer ente da administração direta ou indireta, conforme previsto no edital, contados da
aplicação de tal medida punitiva, bem como a multa de l0% (dez por cento) sobre o valor do contrato.
9.5 - Será propiciada defesa à CONTRATADA, antes da imposição das penalidades elencadas nos subitens precedentes.
9.6 - Os valores pertinentes às multas aplicadas, serão descontados dos créditos a que a CONTRATADA

-

tiver direito ou cobrados judicialmente.
9.7 - Requisitado o produto da empresa vencedora, não entregando esta no prazo previsto, a critério da
administração poderá ser requisitado o mesmo produto da empresa vencedora em segundo lugar, sem
prejuizos das sanções previstas nos subitens acima.

l0 DA FISCALTAÇÃO A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Izaniel Cutrim
Bogea, na condiçào de representante da Secretaria da Administraçâo, sendo esse da Prefeitura, a execuçâo
será de acordo com o contrato, o qual deverá âtestaÍ os documentos da despes4 quando comprovada a fiel
e correta presÍação dos seriços para frns de pagamento.
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PREFEÍTURÃ MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARANHÃO
CNPI: 06. 125.389/0001-88

lr -

DA PUBLICAÇÃO

n

CONTRATANTE fará publicar o extrato do presente Contrato, às

suas
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11_ DA RESCISÃO

ll.l

- A inexecução total ou parcial deste contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades
anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que ocoÍram quaisquer dos motivos
enumerados no art. 78 da lei federal n" 8.666/93 e suas alterações.
11.2 - A rescisão do contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79 da lei federal n"
8.666/93 e suas alterações.
1 1.3 - Se a rescisão da avenca se der por qualquer das causas previstas nos incisos I a XI, do art. 78 da lei
federal no 8.666/3 e suas alterações, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa
equivalente a dez por cento do valor do contrato.
r12 - DAS DTSPOSTÇÕES GDRATS
12.1 - A CONTRATADAassume integral responsabilidade pelos danos que causar à CONTRATANTE ou
a terceiros, por si ou seus sucessores e representantes nos serviços contratados, isentando esta última de
toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência do mesmo.
12.2 - Aplicam-se a este contrato as disposições da lei federal n' 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta
as licitações e contratações promovidas pela administração pública.

12.3

- A contratante

manterá durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com

as

obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação de acordo com o
inciso XIII do art. 55 da Lei E666193.
124 - A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo servidor(a) da Secretaria Municipal de
Educação acordo com o art. 67, daLei 8666193.

13. DA TOLERÂNCIA

13.1 - Se clualquer das partes uclntratantes, çrn bçnefiçio da outr4 permitir, mesmo por ornissões, a
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste contrato, tal fato não poderá
liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos itens e condições, os quais
permanecerão inalterados, mmo se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

t4-

DA VTNCULAÇÃO

O presente contratc vincula-se ao edita! de Pregão N.o007/2020 e à proposta da CONTRA,TADA.

15-DO FORO
15.1 - Elegem as partes Contratantes o Foro da Comarca de São Bernardo, para dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja. E por assim estarem justas e Contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o
presente contrato em três vias de igual teor e forma. perante as testemunhas
a tudo
presentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ : 06. 125.389/0001-88

ASSISTENCIA SOCIAL - Km livre, sem motorista e sem combustível
A CARGO DA SECRETARIA
OBJETO

No

QTD.

ORD.
1

Caminhonete cabine dupla

2

R$

R$ TOTAL

UNITÁRIO
R$ 7.500,00

R$ 7.500,00

1

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

1

R$ 4.000,00

R$ 4.000,00

1

Cano 4 portas tipo passeio
3

Cano picape pequena 4
portes

TOTAL MENSAL

R$ 15.500,00

x10

R$ 155.000,00

anual

TOTAL DA ASISTENCIA SOCIAL: R$: 155.000,00
(QUATROCENTOS E QUINZE)
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