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SÊCRETARIA MUNICIPAL DE ED MODALIDADE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO VISTO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNAROO
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CNPJ: 30.728.42010001-50

PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 201901006. CPL. PMSB/DIA
Conrâto n' 20200106009 CPL PMSB^{A
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 003/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE IIM LADO, A
PREFEITURA VLTNICIPAI- DE SÃO BERNARDOA4A,
ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÀO/ FLTNDO
MLNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÂO BERN ARDO E DO
OUTRO LADO A EMPRESA: A SANTOS PONTES - ME

A PREFEITIJRA MIINICIPAL DE SÃO BERNARDOA,I\ ATRAVES DA SECRETARIA DE
VEDUCAÇÃO/ FUNDO MT]NICIPAL DE EDUCAÇÃo DE SÀo BERNARDo, inscTila no CNPJ sob o

30.728.42010001-50, com sede na Rua Cônego Nestor SN- Centro - São BernardoÀ4A, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato, representada pela Secretárria de Educação: S/ Sâmia Coelho Moreira Carvalho CPF:
447.037.243-91 RG: 016154552001-2, residente e domiciliado na cidade de Magalhães de Almeida, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a empresa: A SANTOS PONTES - ME, estabelecida na Rua
Bemardo Lima 1916 - Centro - São Bemardo,MA, inscrita no CNPJ sob o n'.21.370.061/000l-t 0, ,este ato
repÍesentada pelo Sr. ARMANDO SANTOS PONTES, brasileiro, CPF: 061.425.823.58, doravante denominada
CONTRATADA, têm entÍe si justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n" 005/2019, e
PROCESSO ADMINISTRATM N" -201901006 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 003/2019 que se regerá
pela Lei n." 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presenle CONTRÀTO tem por base legal o PROCES§O
ADMINISTRATryO N" 20190100,6 - CPL-PMSB, tendo por objeto o fomecimento parcelado de Peças e Pneus. Pâra
atendimento da Secretaria de Educação/Fundo municipal de Educação. lntegÍam o presenle contrato, independentemente
de tÍanscrição, o Edital seus anexos e a Proposta e ATA DE REGISTRO DE PREÇO da Contratada. Conforme
preceituar o anigo 55 inciso XI de vinculaçâo ao edital de licitaçâo ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao conüte e a
proposta do licitante vencedor.

crr(usule srcuNDA - Do vALoR
O Valor global pela aquisição do objeto contratua.l é de Rll: 220.300,00 ( duzentos € trinta mil trezentos reais), quev inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA . DOS R"ECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As despesas deconentes da contrataçâo da presente licitação

correÍão por conta de Recursos:

12,36t.,0832,2197.0000 . MANLIT, E FTJNC. DO ENSINO FUND. 40%
339030 - OOO_ MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0050.2048.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
339030 . OOO_ MATERIAL DE CONSIÀ4O
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO Oe SgCnereruA DE EDUCAÇÃO
339030 . OOO_ MATERIAL DE CONSUMO

CLÁSULÀ QUARTA - DOs ACRÉSIMOS E SUPRE§SÓES
A CONTRÀTADA fica obrigada a aceitaq nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que se

fizerem necesúrios no fornecimento dos materiais. objeto deste contrato, até 25Yo (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contÍato, em obs€rvância ao art. 65 § 1'da Lei 8.ó66193.

CLÁUSULA QUINTA - Do PRAzo DE !,IGÊNCIA
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IDADE

FUNDO MUNICIPAL DE EDU TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.42OlflX)1-50

O presente contÍato entrará em ügor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3l/1212020, podendo ser prorrogado,
após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei n' 8.666/93, e
suas alterações.

CLIUSULA SEXTA - DA flSCALIzAÇÃo
A fiscalização do ContÍato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Educação que poderá a qualquer
tempo, determinar o que for necessário à regularüação da faha do fornecimento observando, bem como propor a
aplicação das penalidades previstas deste instÍumento.

CLÁUSULA SÉTIMÀ - DO PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após êpresentâção da Nota fiscal corÍespondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal
deve está devidamente alestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinÍa) dias contados da data
do aresto.

\- PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRÁTADA, mediante transferência
bancaria em conta correnle da CONTRATADA uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PA&IGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorridâ na documentação fiscal será motivo de correçâo por
parte da CONTRATADA e haverá, em decorrênci4 suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regulaÍizâÉô
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
mediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manteÍ conforme artigo 55 inciso XIII dâ

obrigação da contratada de manter, durante toda execu@o do contÍato, em compatibilidade com as obrigações por eles

assumidas, toüs as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARAGRÀFO QUARTO - À CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pagamento, cobrado atraves

de documentos não tr.ibil, total ou paÍcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
contÍáÍias.

CLÁUSULA OITAVA . DO REAJUSTE
O valor do pÍesente Contrâto ó poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se houver aumento autoÍizado
pelo govemo Federal.

CLÁUSULA NONA. DAS OBRIGACÓES DA CONTRATANTE
Á CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) 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,

compete entre outÍas obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de

conservação e validade dos produtos, anotando em registÍo próprio todas as ocorrências relacionadas a

execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos

observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da

CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos omissos,

d) As decisões e providencias que ultrapassarem as competências, do Íepresentante deverão ser

solicitadas, a s€us superioÍes em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;

e) Receber o objeto do cortrato na fo rma óo aÍt. 73, inciso Il, alineas a e b da Let 8 .666/93

CLÁUSULA DÉCIMA. DAS OBRIGACÔES DA CONTRATADA
O presente ContÍato não poderá ser objeto de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.

A CONTRATADA obrigar-se-á a:

L
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ESTADO OO MARANHÃO
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a) EntÍegar os sewiços objeto deste côntrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Serviços e cronograma de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de Administraçâo, em estrita
observância a sua proposta e ao Anero Yl, observando a qualidade.

c) Mant€r preposto com anuência da Administração Municipal na localidade dâ prestação do serviço
para representá-lo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necesúrios ao servidor designado
para acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secretaria Municipal de Administração,
quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como sendo
o horário administrativo para tÍatar sobre o contrato e serviços, de segunda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e mndições do pÍesente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaçâo em vigor para
perfeita execuçào do mntrato;
f) Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encaÍgos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contÍato e outros
correspondentes;
g) RespondeÍ pelos danos causados diretâmente a administração ou a teÍceiros, deconentes de sua culpa
ou dolo na execuçâo do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face dê
fiscalização ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração,
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objelo deste contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execuç5o.

CLÁSULA DÉCI\TA PRDÍEIRA . DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA' de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sançõ€s pÍevistas na Lei Federal n' E.666/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso injustificado no cumprimento do objeto deste Contrâto sujeitaÍá a

CONTRATADÀ à multa de mora mrrespondente a 0,3%o (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de loplo (dez por cento).

PARÁGRArO SEGUNDO - Além da multa indicada no panágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
previa deGs4 aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sançôes:

a) Advertência;
b) Multa de l0 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
c) Suspensâo temporária de participa@o em licitação e impedimento de contratar com a

administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As srnçõ€s previstas nas alíneas "a", podendo ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alinea "b".

PAII/IGRArO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à

CONTRATADA e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, @nstando o fundamento legal, excluídas os casos de

aplicação das penalidades de advenências e multa de mora.

CúSULA DÉCIMÁ SEGUNDA . DA R.ESCISÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei
Constituem motivos paÍa a rescisâo deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contÍ4tuâis, especificações, projeros ou Prâzos;
b) - o cumprimento irregular de cláusula contratuais, especificações, pmjetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obr4 do serviço ou do fomecimento, nos prazos estipulados,
d) - o atraso injustificado no iniçio da obr4 sewiço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
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f) - a subcontratação total ou parcial do seu obj*o, a associação da CONTRATADA com outÍem,
a sessão ou transferência total ou paÍciâI, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no ediÍal e no contÍato;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua exec-ução, assim como as SecÍetaria Municipal de Secretaria
Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § l" do art. 67 desta
Lei Federal n' 8.666/93;
i) - a decreaçâo ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissoluçâo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a a.lteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato,
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 administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supresúo, por paÍte da CONTRATANTE, comprâs, acaÍretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § l'do aÍt. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execuçãq por ordem escrita da CONTRATANTE, Wr pruzo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade públicE gÍave peÍturbação da oÍdem interna
ou guerrq ou ainda poÍ repetidas suspensões que totalizem o mesmo pÍazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contÍatualmente impÍevistas
desmobilizações e mobilizações e outas previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigaÉes assumidas até que seja

normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noyenta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRÂTANE
decorrêntes dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
pem[bação da ordern interna ou guerr4 assegurado a CONTRATADA o direito de oPtar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigações ate que seja normalizada a situação,

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

ass€guÍando o contraditório e a ampla defesa.

PARTIGRArO SEGUNDO - A rescisão deste ContÍato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escÍito da Administração nos casos enumerados nas alíneas

'a' a'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as paÍtes, reduzidas a terÍno no pÍoc€sso da licitação, desde que

haja conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CL(SULA DÉCIMA TERCEIRÂ . DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme CronograÍna constante nos anexos planilhas orçamentárias, pârte integrante

deste.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto do contÍato seÍá rec€bido conforme Cláusula Décim4 sendo que os serviços que

não satisfizerem as condiçôes citadas na propo$a e no edital serão recusados e mlocados a disposição da

CONTRATADA, para serem corrigidos, dentro do przzo estabelecidos entÍe âs partes;

PAR1IGRAFO SEGUNDO - A critedo da Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDO poderá ser concedido novo
pÍãzo para recebimento dos sewiços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2' vez, o mntrato poderá seÍ rescindido. A
CONTRATADA será notificada para regüarizar no prazo Maximo de t 5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstâs no Art. E? dâ I*i no 8.66ó193;

CLÁSULA DÉCIMA QUTNTA . DAS ALTERAÇÓES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n' 8
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CLÁUSULA DÉCTMA §EXTA . DA PUBLICACÁO
Dentro do prazn de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATÀNTT providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

CL(USULA SúTIMA. Ix) FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNAF.DO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste ContÍato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o present€ instrumento lavrado em

3 (três) vias de igual teor e formÀ assinado pela paÍtes e t nhas abaixo

O BERNARDO(MA), 06 DE JANEIRO DE 2O2O

PREFEIT
Secretaria

BERNARDO
de pal de Educação
Sâmia Moreira Canalho

Secretária de Educação
CONTRATANTE

A SANTOS PONTES _ ME
CNPJ sob o n'.21.370.061/0001-10
Sr. ARMANDO SANTOS PONTE§

CPF: 061.425.823.58.

TESTEMUNHAS

CPF

CPF
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ITEM ^ DESCRIÇÃO
ONIBUS VW15190 MAN

UND QTD V UNIT V. TOTAL

I Elemento do filtro Und 15 90,00 1.350,00

2 Conj. bomba d'água Und 5 L 170.00 5.850,00

Sensor de temperatura Und 5 223,00 l. t 15.00

4 Cilindro de embreagem Und 5 392,00 1.960,00

5 Lu filtro de óleo Und t5 454,00 6.810,00

6 Lu válwla de retenção Und 5 23,00 115,00

7 Conj. fuso de direcao Und 5 244,00 | 220,00

8 Conj. elemento do filtro Und l.320,00

9 Retentor Und 5 244,00 1.220,00

l0 Válwla de freio de serviço Und 5 983,00 4.915,00

l1 Conj sapata do lreio Und 1.297,00 6 485.00

t2 Jg. Lonas do Íieio c/rebite - não m Und l5 216,00 3.240,00

13 Conj. filtro de combustivel Und l5 524.00 7 860,00

14 Lu barra de direção Und 5 180.00 900,00

l5 Amortecedor eixo dianteiro Und 3 060,00

l6 Kit embreagem Und 5 3 444.00 t'7 .220.00

l'l Tambor de freio Und 5 1.067.00 5 335,00

69.975,00

QTD I'UNIT V. TOTALrTEi!í DESCRIÇAO
ôxrsus !'wrsrso I!íwNí

tln-D

I Elemento do filtro Und 10 73,00 730,00

684,00 3.420,002 Conj. bomba d'água Und 5

5 236,00 r.180,003 Sensor

Und 1 8.757,00 8.75 7,001 Bomba combustivel

5 1S5 0ô | .77 5,OO5 Cil transmissão Und

16.230.00Und6 Bateria 150 AP

Und l0 84,00 840.007 Filtro

647,00 3.235,008 Sensor

4.005.009 Terminal Und l5 267,00

Und 5 299,00 1.495,00t0 Retentor

5 550,00 2 750,00It Válvula Und

t2 Sapata t-ind 10 355,00 3.550,00

t3 Retentor IO 133,00 L330,00

,,4t ** éa,"ã É*ã

ls I 88.00

I

5

r 5 I 204,00

I

I

I

I

I
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1s I 1 082,00
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14 Ig. Lona Und t0 254,00 2.540,00

l5 Filtro comb Und 10 I10,00 | .100,00

Barra dirireção Und 5 I365,00 6.825,00

t7 Fluido de freio Und 25 24,00 600,00

l8 Oleo de motor - galão Und 8 276,00 2.208,00

l9 Oleo de motor - galão Und 8 373,00 2.984,00

20 Terminal Und 10 248,00 2.480.00

21 [-uva Und 5 31,00 155,00

22 Amortecedor Und 10

ProtetoÍa 1.000/20

Pará-brisa Und 3 460,00

25 Kit de embreagem Und 2 3.756,00 7.5)2,OO

26 Tambor de freio Und l0 l.067,00 10.670,00

98.736.00

ITF}I DESCRTÇAO
VOLARE

trND QTD V T]NIT V. TOTÂL

I Oleo de caixa und 100 19,00 r.900,00

Oleo de diferencial und 100 19.00 1.900,00

Filtro de ar g und t0 91,00 910,00

und t0 8 5,00 850,00

5 Filtro de combustivel und 10 215,00 2. 150,00

6 Filtro de lubrificante und 10 258,00 2 580,00
,1

Farol luz baixa und 5 253,00 1.265,00

Farol luz alta und 5 241,00 1.205,00

9 Pará-brisa und 1 1.802.00 1802,00

10 Borracha pará-brisa und 1 285,00 285,00

ll Oleo de molor und 150

t2 Bateria 100 AP und 5 963,00 4.8l 5,00

l3 Cabeçote filtro de combustivel und 3 3 16,00 948,00

t4 Conj. cabeçote filtro separador und 482,00 1 .446,00

15 Cabeçote fi ltro lubrifi cante und 3 142.00 2.226,N

16 Barra direção curta completa und 1.962,00

t'1 Barra direção longa completa und 3 2.'725,00 8.175,00

t8 Jg lona de lieio und 10 166,00 1 .660,00

19 Conj cilindro de embÍeagem completa und 3 850,00 2.550,00

20 und l0 267 .00

21 Tambor de freio und 10 369,00 3.690,00

22 RetentoÍ dianteiro und 5 46,00 230,00

/r'*r"'L Jo-áí 4

I

1

2.670,@ 
1

4 | Filtro de ar

8

Cruzetas

I

,--.)

I

l6

I

ss3.oo I s s3o.oo

Und I 15 I 22s,00 | 3.37s,00

I I460.00

I

2

I

2.700,00] t s.oo
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I



ü1 Pt,( .FOLII,1N'

PROCESSO C

MODAI.IDADESECRETARIA MUNICIPAL DE ED

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO VISTO:
PREFEITURA MUNICIPAI. DE SÃO BE

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.420/0001-50

23 Retentor trazeiro und 5 97,00 485.00

Rolamento p/ dianteiÍo und 5 131,00 655,00

25 Rolamento g dianteiro und 5 1r 2.00 660,00

26 Rolamento p/ trazeiÍo und 5 ló7,00 835,00

2'l Rolamento g trazeiro und 5 207 00 1.035,00

51.589,00
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