
ESTADO DO MARANHÃO 

CNPJ: 30.728.420/0001-50 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 201901006 - CPL- PMSB/MA 

Contrato nº 20200106013 CPL- PMSB/MA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 004/2019 

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A 
PREFEITURA MUNlClP AL DE SÃO BERNARDO/MA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO E 
DO OUTRO LADO A EMPRESA: MOTORMAQ 
EMPREENDIMENTO EIRELI 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNlCIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO, inscrita no CNPJ sob o 
30.728.420/0001-50, com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada 
CO TRATANTE, neste ato, representada pela Secretária de Educação: Sr" 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. MOTOíUvIAQ Ei'vfPREENDIIvlENTO EIRELI, 
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.º 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 nº 005/2019, e 
PROCESSO ADMTNlSTRATlVO Nº -20190312001 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 PRIMEIRA - DO OBJETO O presente CONTRATO tem por base legal o PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 20190312001 - CPL-PMSB, tendo por objeto o fornecimento parcelado de Peças e Pneus. 
Para atendimento da Secretaria de Educação/Fundo municipal de Educação. Integram o presente contrato, 
independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta e ATA DE REGISTRO DE PREÇO da Contratada. 
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. 

LÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
O Valor global pela aquisição do objeto contratual é de R$: 256.084,00 ( duzentos e cinquenta e seis mil e oitenta e 
quatro 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: 

l 2.361.0832.2197.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSfNO FUND. 40%
339030 - 000- MATERIAL DE CONSUMO
12.Jól .ú0S0.2048.00u0-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
339030 - 000-MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
339030 - 000- MATERIAL DE CONSUMO

CLÁSULA QUARTA - DOS ACRÉSIMOS E SUPRESSÕES 
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25% 
inicial atualizado do contrato, em observância ao art. 65 § 1° da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA QUINTA. Do PRAzo DE VIGÊNCIA
O pÍesente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e Íindar-se-á no dia 3111212020, podendo ser pronogado,
após manifestação das paÍes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme anigo 57, inciso I, da Lei n' 8.66ó193, e
suas alterações.

CLÁUSULÀ SEXTA . DA FTsCALAzAÇÁo
A fiscalizagão do ContÍato será efetuada por servidor designado pela Secraaria de Educação que poderá a qualquer
tempo, deteÍminaÍ o que for neressário à regularização da falta do fiomecimento observando, bem como propor a

aplicação das penalidades previstas deste instÍumento.

CúUSULA SÉTIMA . Do PAGAMENTo
O pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal corÍespondente aos produtos adquiridos já a Nota Fiscal
deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de ate 30 (trinta) dias contados da data

atesto

PARÁGRAFO PRJMEIRO - Os pagamentos, serâo cÍeditados em nome da CONTRÂTADA, mediante transferência
bancaria em conta conente da CONTRATADA urna vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contralo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação fiscal será motivo de coneçào por
parte da CONTRATADA e haverâ em decorênciq suspensão do prazo de pagamento ate que o problema seja
detinitivameff e sanado.

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

obrigação da contratada de manter, durante toda execução do contÍato, em compatibilidade com as obrigações por eles
assurnidas, todas as condiçõcs de habilifaçãu e qualificação exigidas rra licitaçãrr.

PARAGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagarájuros de mora por atraso no pagamento, cobrado através

de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como poÍ motivo de pendência ou descumpÍimento de condições
contrárias

.L.4,USUL.A OITAVA - DO REAJUSTE
\-, valor do pÍesente Contrato so poderá ser reajustado durante o prazo de sua vigência, se houver aumento autorizado

pelo govemo Federal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGACÔES DA CONTRATANTE
À CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato:
b) Designar um servidor da Secretaria Municipal de Administração que seÍá responúvel pelo

acompanhamento e fiscalizâção da execução 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 €Ín registro próprio todas as ocorrências relacionadas a

execução do contrato d€terminando o que for necessário a regularização das fàltas ou delbitos
observados;
c) Fornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, ínformações adicionais, para dirimir duüdas e orientaJa em todos os casos omissos;
d) As decisôes e providencias que ultrapassarem as competências, do Íepres€ntante deverão ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do conrato na fornu do an. 73, inciso II, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

CLÁUSULÀ DÚCIMA - DAS oBRIGÀCÔES DA CONTRÀTADA
O presente Contrato não poderá ser objao de cessão ou transferência, no todo ou em pane
A CONTRATADA obrigar-se-á a: s

SECRETARTA MUNTCtPAT OE EDUCAçÃO

FUNOO MUN|CTPAT OE EOUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.420/0001-50
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â) EntÍegaÍ os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem de
Serviços e cronogrüna de entÍega fomecido pela Secretaria Municipal de Administração, em estrita
obsenância a sua proposla e ao An€ro 1'I, observando a qua.lidade.

c) Manter pref,osto c.m anuência da Administração Municipal na localidade da prestsção do sewiço
p{rÍa ÍepresentáJo na execução do contralo e pÍestar esclarecimentos necesúrios ao servidor designado
para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria Municipal de Administragão,
quando solicitado;
d) Obse.rvar o horário do erpediente administrâtivo, compreendido eatre 08:00 h as 12:00 como sendo
o horário administrativo paÍa tÍatar sobÍe 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 contÍato;

Q Arcar com todas as despesas, exigidas por lei, relativas ao objeto do contralo Íespondendo pelos
encargos trúalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
conespondentes,
g) Responder pelos danos causados diretamente a administÍação ou a terceiros, deconentes de sua culpa
ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em face da
{iscalização ou acompanhamento efetuado pela Secraaria Municipal de Administração;
h) RepaÍar, corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incoÍeções resultantes da execução.

CLASULA DECIMA PRI]VIEIRA - DAS PENALIDADES
O descumprimento, total ou parcial, por paÍe da CONTRATADÀ de qualquer das obrigações ora estabelecidas,

sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federal n" 8.666/93, aplicando nos artigos E I a 8E.

PARÁGRArO PRIMERO O atraso injustificado no cumprimenlo do objeto deste Contrato úeitará a

CON-TRATADÀ à rrulià dc ruora u.l r espourlelte a 0,39ô (lrês ccrrtesiuos por ccnlo) ao dia, sobrç o vaiot dr.r

fomecimento, até o limite de '10% (dez poÍ cento).

PÀRÁGRAFO SEGUNDO - Além da mulra indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantidâ a

previa defesa, aplicaÍ à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parcial do Contrato, as seguinles sanções

a) Àdvertôncia;
b) Multr de l0 9/o (dez por cento) sobre o valor do Ccnúdc,
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimenlo de contÍatat com a

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

d) Declâriçâo de inidoneidade para licitar ou conlratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição.

e) As sxnçõe3 previstas nas alíneas "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 jomal Oficial do Estado ou DOU. constando o fundamento legal, excluidas os casos de

aplicação das penalidades de advertências € multa de mora.

CL(SULA DÉCIMA SEGUNDA. DA RESCISÃO
A inexecução total ou paÍcial deíe contÍato enseja a sua Íesci$o, com as conseqúências contratuais e as previstas em lei
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento inegular de cláusulas contÍatuais, especificações, projetos e prazos;

c) - a lentidão do seu cumprimento. levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fomecimento, nos prazos
<i) - o atraso injustificado no inicio da obra, serviço ou

ú

e) - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comu a TANTE;

i
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0 - a subcontÍatação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
â sessâo ou transfeÍência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas
no edital € no contrato;
g) - o desatendimento das daerminações regulares emanadas pelo servidor a comissão designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as SecretaÍia 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 decretação ou a instauração de rnsolvência civil;
j) - a dissolução da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estruturâ da CONTRATADd que
prejudique a execução do mntralo;
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 administÍativo a que se refere o contratol
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, mmpras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § l'do aÍt.65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execução, por ordem escÍita da CONTRATANTE, por pÍazo superior a

120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna
ou gueÍr4 ou ainda poÍ r€petidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do
pagamento obrigatório de indenizções pelas sucessivas e contratualmente rmprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o
direito de optaÍ pela srspensâo do cumprimento das obriga@es assumidas ate que seja

normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (no!'enta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
deconentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
per tur't.raçãt.r da urdeur irúetru ou guelr 4 assegulado a CONIRATADA u tlíeitu dç oplar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

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

assegurando o mntraditório e a ampla defesa

PAR{GR{FO SEGLTNDO - A rescisão deste ContÍaÊc poderá ser:

v a) determinada por ato unilaterâl e escrito da Administração nos câsos enumerados nas alíneas
'a' a 'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as parles, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que

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

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA. DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
Os servigos deverão ser entÍegues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentfuias, parte integÍante
deste.

PARÁGRAFo PRIMEIRo - o objeto do contrato seÍá recebido conlbrme Ctáusula Decima" sendo que os servrços que

não satisfizerem 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 partesl

PARÁGRAFO SEGUNDO - A criterio da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo
prazo paÍa recebimento dos serviços rejeitado. Ocorrendo a rejeição pela 2' vez, o contÍato poderá

()CONTRATADA será notificúa para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinze) dias
nas penalidades previstas no Art. t7 da t*i no 8.666/93;

CLÁSULA DÉCtrvTA QUARTA . DAS ÀLTERAÇóES §
Este contÍato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no âfi. dâ Lei n" 8.666/93
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CLÂUSULA DÉCIMA OUINTA . DA PUBLICACÃO
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA. Do FoRo
O foro da Comarca de SÃO BERNAIDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E poÍ estaÍem de acordo, depois de lido e achado mnforme, foi o pÍesente instrumento lawado em
3 (três) vias de igual teor e forma" assinado pela partes e testemunhas abaixo

ARDO(MA), 06 DE JANEIRO DE 2O2O

PREFE]T SÃo BERNARDo
Carvalho

cPF . 447 .037 .243-91
RG: 016154552001-2

CONTRATANTE

MOTORMAQ EMPREENDIMENTO EIRELI
CNPJ n'. 28.984.91 9 l000l -24

THA1S SILVA DE LIMA,
CPF n'. 984.207.552-49
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1t

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ITE ]\T PRODUTOS MARCA QTDE I RI} UNIT. R$ TOTÂL
I PNET] IOOOR.2O PLGS FATE R§ 1.374.00 Rt 45.342.00

PNEU 900R-20 C8 RS t.279,00 R$ 42.207,00

PNEU 2I5.75R I7.5 SHANC FATE l8 R$ 969.00 R§ t7.442.00

4 PNEU 2I5.75R I7.5 STEELMAK

PNEU 275.80R22.5 BORRA

FATE l8 R$ 1.051.00 R§ 18.918,00

RS 31.104.005 FATE l8 R$ 1.728,00

6 PNEU 265-70-t6 FATE t0 R$ 770,00 R$ 7.700.00

1 PNEU 275-80R22.5 LISO F ATE l8 R$ 1.530,00 R$ 27.540,00

8 CAMARA DE AR IOOOR2O FATE 35 R$ 145,00 R$ 5.075.00

q I c.qN.ren-c oE AR 9ooR2o FATE I 35 RS 120.00 R$ 4.200.00

10 PROTETOR ARO 20 FATE 18 R$ 47.00 Rri It46.00

11 CAMARA DE AR 750- l(r FATE 10 R$ 56,00 R§ 560,00

t2 PROTETOR ARO l(r FATE 5 R$ 36,00 R$ ltt0.00

t3 PNEU 17.5X25 FATE 5 RS 5.000.00 R$ 25.000.00

E ATE 5 R.$ 3 660.00 e§ 18.-?00,00

15 CAMARA KM 24 TR22OA FATE l0 R$ 219.00 R$ 2.190.00

l6 CAMARA I7.5X25 TR I I75 FATE IO R$ 310,00 Rt 3.100.00

t7 PNEU 750X16 LISO FATE l0 R$ 638,00 R$ 6.380,00

SUBTOTAL: duzentos e cinqúenta e seis mil e oiÍêntâ e qnâtro reais RS 256.(B4.m
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