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Contrato n' 202004006010 CPL PMSB/I}ÍÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 003/201e

SI FAZEN4 DE IJ'I\4 LADO, A
PREFEÍTIJRA MUMCIPAI- DE SÀO BERNARDO,A4Á.
ATRAúS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SÃo BERNARDo
E DO OUTRO LADO A EMPRESA: A SANTOS PONTES - ME.
CONTRATO QUE ENTRE

Pelo presente instrumento, o Município de São Bemardo, Estado do Maraúão, com sede administrativ4 na Prefeitura
Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida n'863 - Centro - São BemardoÀ4A, inscrito no CNPJ
sob o n'. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pela Secraária Municipal de Saúde Sf 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,
estúelecida na Rua Bernardo Lima l9l6 - Centro - São BemardoÀíA, inscrita no CNPJ sob o n".21.370.061/000110, neste ato representada pelo Sr. ARMANDO SANTOS PONTES. brasileiro, CPF: 0ó1.425.823.58 doravante
denominada CONTRATADA, têm entÍe sijusto e pactuado, nos termos contidos na propostaobjeto 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.o 8.666/93, mediante as cláusulas e mndições seguintes:

-

presenre CONTRATO rem por base legal o PROCESSO
ADMINISTRATM N' 201901006 - CPL-PMSB, tendo por objeto o fornecimento parcelado de Peças. Para
atendimento da secretaria de Súde do Municipio, Integram o presente contrato, independentemente de transcriçâo, o Editai
seus anexos e a Proposta da Contratada e ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO O

vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VAI,OR
O Valor global pela aquisição do objeto contratual e de R$: 53.904.00 ( cinquentr e tr& mil novec€ntos e quâtro reais),
que inclui os tributos, encffgos, frete ou despesas de qualquer naturezz que incidam sobre o objeto do contrato.

CT,ÁuSuT,a TERCEIRA . DOS RECURSOS FINANCEIROS

\/

DOS TERMOS DE REFERÊNCIA: As

despesas decorÍentes da côntratação da presente licitação

correrão por conta de RecuÍsos.

l0.l22.o05o.2os4.oo0o - MANUTENÇÃo oe snc.
_ MATERIAL DE CONSIJ'I\4O

or seÚoe

339O3O.OOO

10.30r.Ol4o. rOr s.oooo- MANUTENÇÀO OO FUNOO TTUMCPAL DE SAÚDE
_ MATERIAL DE CONST]MO

339030-OOO

1o.30t.0340.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PAB
339030-OOO _ MATERIAL DE CONSUMO

,

FIXO

CLíSULA QUARTA . DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSOIS
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas Çondições contratuais, os acrescimos ou supÍessões que se fizerem
necessários no fomecimento dos materiais, objeto deste contrato, ate 25yo (virfie e cinco) por cento do valor inicial
atualizado do contÍato, ern obsewância ao art. 65 § l" da Lei 8.666/93.

CLÁUSULÀ QUINTA . Do PRÂzo DE },IGÊNCTA
O presente contralo entraÍá em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia 3l/12/2020, podendo ser prorrogado,
após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, confoÍme artigo 57, inciso l, da Lei n'8.666/93, e suas
alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÂo
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A fiscalização do Contralo será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Saúde que poderá a qualquer tempo,
determinar o que for necessário à regularização da falta do fomecimento observando, bem como propor a aplicação àas
penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSuÁ SÉTftTA . Do PAGAMENTo
O pagamento seú efetuado após apresentação da Nota fiscal coÍespondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal deve
está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de a.té 30 (trinta) dias contados da data do
atesto.

PARÁGRAFO PRIII{EIRO
bancaria em conta corrente da

PARÁGRAFO SEGUNDO

-

Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADÀ mediante transferência

CONTRATADA

-

uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentâção fiscal será motivo de correção por
suspensâo do pÍazo de pagâmento até que o problema seja

paÍe da CONTRATADA e haverá" em decorrência,
defi nitivamente sanado.

\/

A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua ÍegulaÍizaÉo
com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovaÉo será feita mediante
apÍesentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme aÍtigo 55 inciso XllI da obrigação da
contratada de manter, duraate toda execução do contralo, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
PARÁGRAFO TERCEIRO
fiscal

-

e

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTf, não pagarájuros de moÍa por atraso no pagamento, cobrado atraves de
documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condições
conlrárias.

CLIUSUI,A OITAVÀ - DO REAJU§TE
O valor do presente Contrato so poderá ser reaju$ado durante o prazo de sua vigênci4 se houver aumento autorüado pelo
governo Federal.

CLÁT]SULA NONA. DAS OBRIGACÔES DA CONTRATANTE
A CONTRATÀNTE obrigar-se-á:

a)
b)

Acompanhar e fiscalizar a execuçâo do contrâto;
Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que será responúvel pelo
acompaúamento e fiscalização da exec.ução do objeto do presente contrato Ao servidor designado,
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservação e validade dos pÍodutos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas a
execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
Pomecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, medisnte soiicitação escrita da
CONTRATADA, informações adicionais, para dirimir duvidas e orientala em todos os casos omissos,
As decisões e providencias que uhrapassarem as competàrcias, do Íepresentante deverâo ser
solicitadas, a seus §rp€rioÍes em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
Receber o objeto do contrato na forma do art. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

c)

d)
e)

CLÁU§ULA DÉCIMÁ - DAs oBRIGACÔES DA CONTRÂTADÁ
O pÍesente Contrato não podeÍá seÍ objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) Entregar os serviços objeto deste contrdo mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Seryiços e cronogÍarna de entÍega fomecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estÍita
observância a sua proposla e ao Anero VI, observando a qualidade.
c) ManteÍ preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do serviço para
representálo na execllção do contrato e prestaÍ esclarecimentos necessârios ao servidor designado para
acompanhar e fiscalizar a execução do fomecimento, e a Secraaria Municipal de Administração, quando

solicitado;

m

d) Observar o horá,rio do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h âs l2:00 como sendo o
horário administrativo para Íatar sobre o crntralo e serviços, de segunda a sexta-feira;
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e) Cumprir fielmente o estúelecido nas clausulas e condições do presente contÍato e de seus documentos
integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para perfeita execução do
contrato;
Í) fucar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objao 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, deconentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato nâo exclündo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
fiscalização ou ammpaúamento efetuado pela Secretaria Municipal de Administração,
h) RepaÍar, conigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste c-ontrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA . DAs PENALIDÀDES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, d€ qualquff das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n'8.666/93, aplicando nos artigos 8l a 88.

PARÁGRAFO PRIMERO O atraso injustificado no cumprimento do objeto desre Cortrato sujeitará a
CONTRÀTADA à multa de mora correspondente a 0,3% (três centésimos por cento) ao di4 sobre o valor do fomecimento,
até o limite de 10oá (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGfINDO - Além da multa indicada no parágrafo anrerior, a CONTRATANTE poderá, garantida
previa defesa, aplicar à CONTRATADd na hipótese de inexecução total ou paÍcial do ContÍato, as seguintes sanções:
a) Advêrtêncir;
b) Multa de 10 o/o (dez por cento) sobÍe o valor do ContÍato,
c) Suspensio temporária de participação em licitação e impedimento de contrataÍ com

a

a

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

d) Declaraçío de inidoneidade para licitar ou contratar mm a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sanções previstas nas alineas "a", "C'e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea "b".

PARÁGRAFO TERCEIRO

-

Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA

e publicada no jornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluidas os casos de aplicaçâo das
penalidades de advertências e multa de mora.

\-

CLÁSULA DÉCIMÂ SEGUNDA - DA RESCTSÃO
a sua rescisão, com as conseqüências contÍatuais e as pÍevistas em lei.
para
motivos
rescisão
Constituem
a
deste ContÍato:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulâs contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obr4 do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados.
d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fomecimento, sem juía causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
f) - a subcontratação totâl ou parcial do seu objetq a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transferência total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no edital e no mntrato,
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua exeqlÉo, assim como as Secretaria Municipal de Secretaria
Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçâo. anotadas na forma do § l" do art. 67 desta

A inexecução total ou parcial deste c4ntrato enseja

Lei Federal n' 8.666/93.
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - â dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA,
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRÀTADd que
prejudique a execução do contrato,
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l) - razóes 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 supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor inicial
do contrato além do limite permitido no § 1" do art. 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, sâlvo em caso de calamidade públic4 grave perturbação da ordem intema ou
guerÍa, ou ainda por repetidas suspensões que totaiizem o mesmo prazo, independenÍemente
do

I

e

de indeniza@es pelas sucessivas contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, asseguÍado a CONTRATADd nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação;
o) - o atraso supeÍior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATAIVE decorrentes
dos fomecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públicq grave perturbação da ordern
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o diÍeito de optar pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
pagamento obrigatório

I

Y

-

PARÁGRAFO PRIMEIRO Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
ass€gurando o côntraditório e a ampla defesa.
PÀRÁGRAFO SEGUNDO

- A rescisão deste Contralo poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administraçâo nos casos enumerados nasalíneas'r'
a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo enúe as partes, Íeduzidas a teÍmo no pmcesso da licitaçào, desde que haja

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

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA. Do RECEBIMENT0 DOS PRoDUToS
Os serviços deverão ser entregues mnforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte integrante
deste.

PA&IGRÁFO PRIMEIRO - O obj*o do contrato será recebido mnforme Cláusula Décima" sendo que os serviços que
não satisÍizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da CONTRATADA,
para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as paÍtes;
PARÁGRAFO SEGUI\DO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo
para recebimento dos sewiços rejeitado. Oconendo a rejeição gela 2' vez, o contrato poderá ser Íescindido. A
CONTRATADA será notificada para regularla,r ao prazo Mu<imo de I5 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir nas
penalidades prrvistes no Àrt. t7 dr Lei no t.666D3;

CLÁSULA DÉCnvlA QUINTA . DAS ALTERAÇÕf,S

Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no câso pÍevisto no aÍt. da Lei n'8.666/93.

CLíUSULA DÉCIMA SEXTA. DA PUBUCÀCÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatur4
do presente Contrato.

a

CONTRATANTE providenciará

CLÁUSUIÀ SÉTIMA - DO FORO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do MaÍanhào,

a

publicação em resumo,

será o competente para dirimir dúvidas ou pendências

Íesultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lalrado em
3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SÃO BERNARDO(MA), 06 DE

/í-try** 5*'4
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Secretaria de
Sâmia

BERNARDO
Municipal de Educação

Moreira Carvalho
Secraária de Educação

CONTRATANTE
CONTRATANTE

A SANTOS PONTES _ ME
CNPJ sob o no.zr.37o.o61/ooo1-10
ARMÀNDO SANTOS PONTES
CPF: o61.425.823.S8
CONTRATADO

t--,
TESTEMUNHAS

CPF

CPF
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

i

»nscnrçÃo

I

IIND

V. UNIT

V. UNTT

5

84,oo

420,N
655,00

QUANT

Filtro de Óleo de motor

Und

Filtro de ar

Und

5

131,OO

Filtro de combustível

l-lnd

c

169,oo

845,00

Filtro de ar-condicionado

tlnd

5

112,OO

560,00

Correia dentâda

Und

4

3OO,OO

r.200,00

Tensor correia dentada

Und

4

450,oo

1.800,00

Correia do alternador

Und

4

262,oo

1.048,m

Tensor correia alternador

Und

4

S82,oo

2.328,00

Aditivo radiador

Und

10

37,oo

370,00

Kit embreâgem

Und

3

2.o46,oo

6.X38,00

Amoúecedor dianteiro

Und

5

r.314,OO

6.570,00

Amortecedor traseiro

Und

5

r.69o,oo

8.450,00

Pivô superior

Und

5

3OO,OO

1.500,00

Terminal direção

Und

)

225,OO

1.125,00

Molâ dianteira

Lhd

2

638,oo

1.276,@

Rolamento dianteiro

flnd

5

92O,OO

4.600,00

Rolâmento traseiro

Und

5

t-127,OO

s.63s,00

Bieleta da barra estabilizadora

Und

5

169,oo

845,00

Disco de freio dianteiro

tlnd

5

3OO,OO

1.s00,00

Kit pastilha de freio

tlnd
gnd

ô

272,OO

1.360,00

5

272,OO

1.360,00

Tambor de freio traseiro

Und

50 I

+o,oo

2.300,00

Óleo de de freio- litro

Und

lo

37,oo

370,00

Bateria 1oo .{P

Und

2

732,oo

1.464,00

óleo de hidnrálico - litro

Und

37,oo

185,00

Óleo de motor -

litro

2
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