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CNPJ: 06.125.389/0001-88 

PROCESSO ADMlNISTRATIVO Nº 201901006- CPL- PMSB/MA 

Contrato nº 20200106011 CPL- PMSB/MA 

ATA DEREGlSTRODEPREÇO: 004/2019 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A 
PREFElTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida n° 86� - Centro - São Bernardo/1\IIA, 
inscrito no CNPJ sob o n°. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo Secretário de Administração 
Sr. MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA RG: 2330237 CPF: 426.251.492-72, residente e domiciliado na 
cidade de São Bernardo/MA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrar com a 
empresa: MOTORMAQ EMPREENDIMENTO EIREU, estabelecida na Avenida Getulio Vargas, 83 A Centro 
São Bernardo/MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.984.919/0001-86 neste ato representada pela Sr.ª THAÍS 
SILVA DE LIMA, brasileira, CPF: 984.207.552-49 doravante denominada CONTRATADA, têm entre si 
justo e pactuado, nos termos contidos na proposta objeto do PP n° 005/2019, e PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº -201901006 e da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 004/2019 que se regerá 
pela Lei n.0 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO 
ADMINLSTRATlVO Nº 201901006 - CPL-PMSB. tendo por objeto o fornecimento parcelado de Pneus. Para 
atendimento da secretaria de administração do Municipio, Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, 
o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada e ATA DE REGISTRO DE PREÇO. Conforme preceituar o artigo 55
inciso X1 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 
Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$: 143.540,00 ( cento e quarenta e três mil quinhentos e 

'-,f'uarenta reais), que inclui os tributos, encargos, 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: 

FINANÇAS 04.122.0050.2012.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETAR IA DE ADMIN[STRAÇÁO E Fl ANÇAS 
339030 - 000 MATERIAL DE CONSUMO 
04.L22.0050.202l.OOOO- MA UTENÇÁO DA SEC. DE L FRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
339030 - 000 MATERJAL DE CONSUMO

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS 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 31/12/2020, podend

J

er rorrogado, 
após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei nº 6/93, e suas 
alterações. 
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CúUSULA SEXTA - DA FIsCALAzAÇÃo
A fiscalização do Contrúo será efetuada por servidor designado pela Secretaria de Administração que poderá a qualquer
tempo, determinaÍ o que for necesúrio à regularizaçõo da falta do fornecimento obsenando, bem como propor a aplicação
das penalidades previstas deste instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal corÍespondente aos produos adquiridos já a Nota Fiscal deve
está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data do
atesto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos, seÍão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta mrrente da CONTRATADA uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contralo.

PARAGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na docümentação fiscal será motivo de c.rÍeçâo por
ne da CONTRATADA e haverá, em decorÉnci4 suspensão do prazo de pagÍrmento ate que o problema seja

Xhnitivamente sanado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regulaÍizaçãô
fiscal e com o Fisco Federale com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante
apresentação de Certidão negativa de debito CND, Bem como, manler conforme aÍtigo 55 inciso Xlll da obrigação da
contratada de manteÍ, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles assumidas, todas
as condições de habilitaçâo e qualiticaçào exigidas na licitação.

PARÁGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagarájuros de mora por atràso no pagamento, cobrado através de
documentos não hábil, total ou paÍcialmente, bem como çnr motivo de pendàcia ou descumprimento de condiçôes
contrárias.

CLAUSULA OITÀYA - DO RIAJUSTI
O valor do presente Contrato só poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigênci4 se houver aumento autoÍizado pelo
governo Federal.

CLÁUSULA NONA - DÁS OBRIGACÓDS DA C0NTRATANTE
A CONTRATAI\ITE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

\../ b) Designar um servidor da Secretâria Municipal de Administração que será responúvel pelo

acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contÍalo. Ao servidor designado,
compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de
conservação e validade dos prodúos, anotando em registro próprio todas as oconências relacionadas a

execução do mntrato determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados;
c) Fomecer a qualquer tempo e com o Máximo de pÍesteza" 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 representante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes,
e) Receber o objeto do mntrato oa formâ do aÍt. 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS oBRIGACÓES DA CONTRATADA
O presente Contrato não poderá ser objao de cessão ou transferênci4 no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

e) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de

Serviços e cronogÍama de entrega fomecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita
observância a sua proposta e ao Ànexo YI, observando a qualidade.

c) Nlanter preposto crm anuência da Administração lVlunicipai tn localidade da prestação do serviço para
represe áJo na execução do contrato e prestar erlarecimentos necessários ao servidor de\gpdo para

il;:im" " 
O*"lizar a execução do fomecimento, e a Secretaria Municipal de Adminisff. euando
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d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as l2:00 como sendo o
horário administrativo para tÍatar sobÍe o contrato e serviços, de segunda a sexta-feiÍa;
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
contÍaloi
Í) fucar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encaÍgos tÍabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a administração ou a terc€iros, decorrentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato nâo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da

fiscalização ou acompanhamenlo efetuado pela Secretaria Municipal de Administração;
h) Reparar, conigir ou subsütuir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

CLASULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENÀLIDADES

viescumprimento, total ou parcial, poÍ parte da CONTRATADd de qualquer das obrigações ora estabêlecidas, sujeitará
a CONTRATADA as sanções previstas na l..ei Federal n'8.666/93, aplicando nos aÍtigos 8l a t8.

PARÁGRAFO PRIMERO - O afiaso injustificado no cumprimento do objao deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,3oÁ (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do fomecimento,
ate o limite de l0% (dez por c€nto).

PARÁGRAI'O SEGUNDO - Além da multa indicada no paragrat'o anterior, a CONTRATAI,ITE podera, garantida a
previa defes4 aplicar à CONTRATADÀ na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertênciâ;
b) Multa de l0 % (dez por cento) sobÍe o valor do ContÍato;
c) Suspensío temporáÍia de participação em licitação e impedimento de contratar c.m a

administração, por prazo não superioÍ a 02 (dois) anos;
d) Declaraç5o de inidoneidade para licitar ou crntratar com a ÀdministraÉo Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.
e) As sançôes pÍevistas nas alineas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a

prevista na alínea "b".

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

" publicada no jornal OÍicial do Estado ou I)O[I, constando o fi:ndamento legal, excluídas os casos de aplicação das

r-,nalidades de advertências e multa de morâ.

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCI§ÃO
A inexecução total ou parcial deste contrato ense.ia a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e 8s previstas em lei.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrdo:
a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais. especificâções, proietos ou pÍazos;

b) - o ormprimento irregular de clârsulas contratuais, especificaçôes, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obrq do serviço ou do fornecimento, nos prazos eslipuladosi

d) - o atraso injustificado no inicio da obr4 serviço ou fomecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem justâ câusa e previa comunica$o à CONTRATANTE;
f) - a subcontratação total ou parcial do seu objao, a associação da CONTRATADA com outrem,

a sessão ou transfeÍência totâl ou parcial, bem como a fusào, cisão ou incorporação não admitidas

no edital e no contralo;
g) - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as SecretaÍia Municipal de Secretaria

Municipal de Administra$o,
h) - o cometimento reiterado de faltas na sra execução, anotadas na forma
Lei Federal n" 8.66ó193,
i) - a decraação ou a instauÍação de insolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;

s
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k) - a alteração social ou a modificaSo da finalidade ou da estÍutura 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 es.á urbordinado a CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contralo;
m) - a supressão, por paÍte da CONTRATANTE, compras, acârretando modificação do valor inicial
do mntÍato além do limite permitido no § l'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, salvo em caso de calamidade pública. grave pertuôação da ordem intema ou
guena, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo .prazo, independentemente
do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contÍatualmente imprevistas
desmobilizaçôes e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses oasos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada
a situação;

\, o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamenlos devidos pela CONTRATANE decorrentes
dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade públic4 grave penuôação da ordem
interna ou gueÍq assegurado a CONTRATADA o direito de optaÍ pela suspensão do cumprimento
de suas obrigações até que §a normalizada a situação;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão côntrâtual serão formalmente motivados nos autos do processo,
asseguÍando o mntraditório e a ampla defesa.

PAúGRAFO SEGUNDO A rescisão deste Contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas alineas 'a'
a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por amrdo entre as paÍtes, Íeduzidas a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos t€rmos da legislação.

CLÁSULA DÍCIMA TERCEIRA . Do RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os sewiços deveÍão ser entregues mnforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentáÍias, parle integrante
deste.

DARÁGRAFO PRIMf,IRO - O objeto do conlrato será recebido conforme Cláusula Decima, sendo que os serviços que

\,.o satisfizeÍem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da CONTRATADA,
para serem conigidos, dentro do prazo estÚelecidos entÍe as partes;

PAúGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá seÍ concedido novo prazo
para recebimento dos serviços rejeitado. OcorÍendo a rejeição pela ?: vez, o contralo poderá ser rescindido. A
CONTRATADA seÍá notificâda para regularizar no pÍazo Maximo de l5 (quinze) dias conidos. sob o risco de incidiÍ nas

penalidades previstas no AÉ. 87 da Lei no 8.666y'93;

CLÁSULA DúCIMA QUINTA. DAS ALTERAÇÕES
Este contrato poderá ser alterado, com as deúdas justificativas, no câso previsto no art. da tÉi n'8.666/93.

CLÁUSULA DÉCTMA SEXTA . DA PUBLICACÂO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura a CONTRATANTE providenciará a publicaçâo em resumo,
do presente ContÍato.

CLÁUSULA SúTIMA - DO TORO
O foro da Comarca de SÀO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dú
resultantes deste ConÍato.

ou pendências

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

o lawado em
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SÀO BERNARDO(MA), 06 DE JANEIRO DE 2O2O

-,4-
CIPAL DE S O BERNARDO

c/-L
REFE

SECRETÁruO DE ADMIMSTRAÇ ÃO
MANOEL DE JESUS SILVA DE SOUSA

RG: 2330237
CPBt 426.251.492-i2

CONTRATANTE

RMAQ EMPREENDIMEN'IO ETRI]LI
CNPJ n". 28.984.9 I 910001-24

THAIS SILVA DE LIMA
CPF no. 984.207 .552-49

CPF
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PLANILHA ORÇAMENTÁRH

SECRETARIA DE AOMINISTRAÇÂO

14

ITEM PRODUTOS MARCA QTDE R$ UNIT. RS ToTAL

1 PNEU lOOOR-2o PLGS FATE R$ 1.374,00 RS 3.43s,00

2 PNEU gOOR.2O G8 FATE 2,5 R$ 1.279,OO RS 3.197,s0

PNEU 275-80R.22,5 BORRA FATE z.c R$ 1.728,00 RS 4.320,00

4 PNEU 17.5X25 FATE 10 R$ 5.000,00 Rs 50.000,00

5 PNEU 1400-24 FATE 10 R$ 3 660,00 RS 36.600,00

6 PNEU 275-80R22,5 LtSO FATE 7,5 R$ 1.530,00 RS 11.475,00

7 CAI\iIARA DE AR IOOOR2O FATE R$ 145,00 725,OORS

a aÀt\rÀpÀ ntr Àa onnarô FA,TE I R$ 12o,oo 
I

9 PNEU 750X16 LISO FATE 10 638R$ ,00 RS 6.380,00

10 PNEU 750X16 BORRACHUDO FATE 20 R$ 718,00 RS 14.360,00

11 CAMARA DE AR 750X16 FATE 15 R$ 56,00 840,00RS

13 PROTETOR ARO 20 FATE R$ 47,00 117,50RS

PROTETOR ÂRO 16 FATE 540,00R$15 i R$ 36,00 
i

10 R$ 219,00 RS 2.190,00

10 R$ 310,00 RS 3.1oo,oo

FATE 20 R$ 63.00 RS 1.260,00

18 PROTETOR ARO 25 FATE 20 R$ 220.00 RS 4.4oo,oo

Rs 143.5110,00
SUBTOTAL: CENTO E QUARENTA E TRES MIL QUINHENTOS E QUARENTA
REAlSaa
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