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PREFEITURÀ MUNTCIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N'862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/NTA
CNPJ: 0ó.125.389/0001-88

CoNTRÁTO PE SRP N0 20210528011/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 2O2IOO2}I2I .CPL
PREGÃO ELETRÔNICo SRP No oI4l202I
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 017/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PR EFEITURA MUNICIPAL DE SÀO
RERNARDO/MA. FSTADO DO MARÁNHÀO E A
EMPRESAW ODA COSTA.

Por este instrumento parricular, a PREFEIruRÁ MUNICIPÁLDE Sao Bemardo, Estado do Maraúào,
com sede adminísrradva, na PreÍeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida, inscrita no
CNPJ sob o na. 06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor responsável FRÁNCISCO DAS CHAGAS
CARVALHO, portador dá Cédula de Identidade no 572348 e do CPF n0 182.609.183-15, residente e domiciliado na
cidade de Magalhaes de Almeida., a seguir denominada CONTPu{TANTE, e a empresa: W O DA COSTA, CNPJ
no 28.053.313/0001-27, sediada na Bernardo Lima, 1358 - Centro , São Bemardo-MA, CEP 65550-000_, por
intermédio de seu representante legal Sr(a) Washington OLiveira da Costa, portador(a) da Caneira de tdenridade
no 0431854I2011-8/SSP-MA e do CPF no 028.951.873-39, a seguir denominada CONfRATADA, acordam ejustam
fúrnar o presente Contrato, nos terrnos da Lei no 10.520/02, Decreto na 10.024/19 e subsidiariamente, no que
couber, as disposiçôes da Lei no 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir e::pressas:

Cláusula Primein - DO OBJETO:
I.l. Registro de Preço para futuras Locação de veÍculos, para atender a secretaúa de administração da hefeitura

Muúcipal de São Bernardo/MÁ.

Cláusula Segunda DO FUNDAMENTO LEGAI:

2.l.Este connato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP no 014/2021e rege-se

pelas disposiçôes expressas na Lei no i0.520/02, Decreto no 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as

disposiçôes da Lei n0 8.666/93 e suas alteraçôes posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de

preços apresentada passa a integrar este conrrato.

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de VALOR R$:
437.076,00 ( Quatrocentos e túnta e sete mil e setenta e seis reais)conÍorme descriçào dos produtos abaixo:

151.900.00

No
ORD.

oBJETO QTD UND UNITARIO TOTAI

I LOCAÇÀO DE MÁQUINA RESTROESCAVADEIRA
DE PNEUS. (01 UNrD)

LOCÁÇÀO DE CAMINHÀO BASCUL{NTES
TRUCADOS TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE
DE CARGA DE I2,OO M], COM TAMPAS DA
CAÇAMBA HERMETICAMENTE FECHADAS. (OI

UNiD)

l2 \4ES I2.825,00

2 t2 MES 6.840,00 82.08tr,00

CONTRÁTO

Cláusula Tercein - DO VALOR CONTRATUAL:
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12.832,00

Cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

4.l.As despesas decortentes da presente Licitação comerâo por conta dos recutsos especiÊcos consignados no
orçamento, classificada conÍorme abaixo especificado e demais dotaçÕes que por ventura se fizerem necessáúas,

âtravés de ordem de fornecimento correspondente:

DOTAÇÃO:

04.122.OO5O.2OI2,OOOO - MANUTENÇÀO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
339039 -C)utros serviços de Terceiros PessoaJuúdica

Cláusula Sexta DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverào ser ennegues, na quaLidade, quantidade e peúodicidade especificadas no Termo de

Referência - Anexo I deste Edital sendo que a inobservância destas condiçoes implicará recusa sem que caiba

qualquer tipo de reclamaçào por parte ü inadimplente. A Contratada obúga-se a substiruir os produtos que

porventura não arcndam às especificâçoes, sob pena das sançôes cabiveis.

6.2. Os produtos deverào ser fomecidos integralmente e de forma inintem:pta.

6.3.Os produtos deverâo ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horáúo das 08:00h (oito
horas) às l2:00h (doze horas).

Cláusula Setima - DO PAGAMENTO:

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a

empresa conratada está em dia com as obrigaçôes peranre o Sistema de Seguridade Socíal, mediante a

apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (rrinta) días,

contados da entrega da Nota Fiscal de fomecimento dos produtos, deúdamente ateslada pelo setor competente.

Será verficada também sua regularidade com os Túbutos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta
Negariva, ou Cerridao Conjunta Positiva com efeitos de Negariva, de Tributos e Conrribuiçôes Federais e Diúda
Ativa da Uniâo.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a

cobrança bancária, meüante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob peru de aplicação das sançÕes preúsras

LOCAÇÀO DE CAMINHÁO BASCULANTES
TRUCADOS TIPO CAÇAMBA COM CAPACIDADE
DE CARGA DE 16,00 MT, COM TAMPAS DA
CAÇAMBA HERMETICAMENTE FECTL{DAS. (OI
UND)

l2 \1ES 6.840,00 82.080,00

4 LOCAÇÀO DE VEÍCULO AUTOMOVEL, PASSEIO,
COM AS TGUINTES CARACTERISTICAS: 04
PORTAS LATERÁIS, MOTOR IGUAL OU
suPERroR A 1.0, BTCoMBUSTÍVEL (FLEX), COM
CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. COM NO
MÍNIMo AR-CoNDICIoNADo, DIREÇÀo
HIDRÁULICAT'ELÉTRICÁ. DOTADO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI.

QUILOMETRÁGEM LTVRE. SEM COMBUSTiVEL L
SEM MOTORISTA. (OI UND)

ll \1ÊS 5.472,00

) cAMTNHÃO 3/4 C/CARROCERTA (01 UND) l2 NÍES 7.182.00 86.184.00

a

d
neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

/
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7.3.Neúum pagamento será eferuado ao CONTR-ATADO caso o mesmo se enconne em situação iregularperante
a Seguridade Social e Túbutos Federais, conforme item 7.1.

7.4.4s Notas Fiscais deverão úr acompaúadas da respectiva ordem de fomecimento.

cláusula oitava- DA RECOMPOSIQíO DO EQUILÍBRIO ECONOMICO.FINANCEIRO DO
CONTRATO:
S.l.Ocorrendo desequihbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação
pactuada, nos terÍnos do art. 65, inciso II, alÍnea d- da Lei n0 8.666/93, mediante comprovação documental e

requerimento expresso do contratado.

Clàusula Nona - DA FtSCAL|ZAÇÀO:

g.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as ariúdades de fiscalização dos produtos
recebidos.

Cláusula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

l0.l.Constituem direitos da Conlratante recebero objeto deste Contrato nas condiçÕes avençadas e dâ Contratada
perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

l0.2.Constituem obúgações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local inücado na cláusula sexta do presente contrato:

1I) fomecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condiçÕes descritas na Clausula
I - DO OBJETO e Anexo I;

lll)os produtos deverão set fomecidos integralmente e constante no caso de proúmento
ininte[uptamente, no caso dÊ manucenção sempre que requisitado conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensilo .

IV) assumir todos os cuslos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das

obúgaçÕes decorrentes deste Contrato;

V) Não úansferir, total ou parcialnente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalizaçào por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e alendendo às reclamaçôes procedentes, caso ocorram,

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo
de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva
aprovaçáo, em até 05(cinco) dias consecutivos, a panir de sua ocorrência, sob pena de não serem
considerados;

Vlll)atender aos encargos tmbalhistas, preüdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da

execuçâo do presente contr:ato;

IX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos
fornecidos, inclusive suâs quantidades e qualiriade, competindo-lhe também, a dos produtos que
nào aceitos pela fiscalização da Conrratante deverão ser trocados;

XI) serào de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura
ocorram na entrega dos produtos e o uso indeúdo de patentes e registros. p
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10. l.Constituem obrigações da Contratante:

I) fiscalizar e acompaúar a execução do objeto deste Contrato;

II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

IIl)designar sewidor para acompanhar a execução deste Conrraro;

lV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacÍonada com a execuçào do
Contrâto.

Cláusula Décima Primein - DA TROCA EVENTUAI DE DOCUMENTOS:

ll.l. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Conrratada, será realizada através de protocolo.

ll.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Segtnda - DA RESCISÀO DO CONTRATO:

l2.l.A rescisâo do contrato terá lugar de pleno üreito, a critéúo da Contratante, independentemente de
interposiçàojudicial ou extrajuücial, em coÍúormidade com o art. 55, inciso IX, da Leino8.666/93 e suas alteraçôes
nos casos preústos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Cláusula Décima Terceba - DAS SANÇOES E PENALIDADES:

l3.l.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na

execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração fa]sa ou cometer fraude fiscal,
garantido o direito préúo da citação e da ampla defesa, ficara impedida de licitar e conratar com a Prefeirura
Municipal de SÃO BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os morivos
determinantes da punição ou até que seja promoüda a reabilitaçâo perante a própria autoúdade que aplicou a

pena.

13.2.4 penalidade será obúgatoriamente registradâ no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de licitar,
o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual peúodo, sem prejuÉo das demais cominaçôes legais.

l3.J.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência;

13.3.2. Multa por araso a cadâ 30 (crinta) dias, no percenrual de l0% (dez por cento), calculada

sobre o valor do contxato, caso nào sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

13.3.1. Multa, moratóÍia simples, de 0,4Yo (quatro &cimos por cento), na hipótese de atraso no

cumpímento de suas obúgaçôes contrauâís, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária c1e partícipaçào em licitação e impedimento de contratar com
Administração por peúodo não superior a 2 (dois) anos; e

13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou conEatar com a Adminisrração PúbLica.

13.3.6. A apJjcação da sançào prevista no item il.l.l, nào prejudica a incidência cumulativa das

penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuÍzo de ouuas
hipóteses, em caso de reincidência de atraso na enrrega do objeto licitado ou caso haja
cumulaçáo de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamentç preústas,
facultada a defesa préüa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sançóes preústas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2

-

e 13.3.3, facultada a defesa préúa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis
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11.i. Ocorrendo à inexecuçào de que trata o item lJ.l. resen'a-se ao órgào conretante o direito de optar pe)a

oferta que se apresentar como aquela mais yantâjosã. pelâ ordem de classificaçao. comunicando-se, em sequida, a

Comissào Permanente de Licitaçào - CPL, para as providências cabÍveis.

13.6.4 segunda acljudicâtôria, ocorrendo a hipótese do Preço anterior. íicará sujeirâ às mesmes condiçôes

estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaçào das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Preíeitura Municipal de

:Àlr nr tt lr n t< urll .vt.l.

Cláusula Décima Quena - DOS CASOS OMISSOS:

14.l.Os casos omissos serâo resoh'idos â luz da Lei n0 ]0.j20/02, Decreto no 5.4j0/0le subsidiariamente. no que

couber. as disposiçÕes da lri no 8.666/93 e suas alteraçÕes posreriores, e dos principios gerais de direito.

Cláusula Décina Quinta - DO FORO:

l.5.l.Fica eleito o Ioro da Comarca de SÀo BERNARDO/MA, Esrado do Maranhâo, pâra diímir quaisquer dúr,idas

oriundas da interpretação deste côntrato com exclusão de qualqucr outro, por mãis pri\degiado que seja.

E, por esrarem justos e contratados, as panes âssinem o presente Contrato. que foi impresso em 03

(três) rias de igual teor.

o Bemarclo' MA. 0l de iunho de 2021

\/

FraTÉisco)hs ( -

I.k...../.t.).
A COSTA

CNPJ no o51 3B/000t.27

ô Bcrnardo
Clnalho

!..t* .k..
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cPF h0028.951.871- 39
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