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CoNTRATO PE SRP N' 20210528013/2021.
PROCESSO ADMINISTRATTVO N" 2O2IOO23 /2 I .CPL
PREGÃO ELETRÔnTco sRP N. 014/202i
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: A18/2027

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM,
DE i,\,{ LADO, SECRETARLA.
MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE E A
PRiFEITURA ML'}IICIPAL DE SÃO
BERNARDO,/MA E DO OUTRO
LADO A EMPRESA;W CALADAS DE
OLIVEIRA.

Pelo presente instrumento paticular Ce conúato de um lado a PRXFEITURA
MTINICIPAL DE SÃO BERNARDO,/MA, atTaYéS da SECRETARIA MLINICIPAL DE
SAUDE/FUNDO MLI|íICIPAL DE SAUDE, pessoa jurídica de direito público intemo,
inscrita no CNPJ sob o n" ',3.956.238.,'C001-37. Situada na Rod. MA 034 NR 10 KM 03 -
Abreu - São Bernardo, Estado do MaÍanhãô, neste ato Íepresentada pelo Seoeário e GestoÍ
do Fundo Municipal de Saúde, FRANCISCO DAS CIIAGAS CARVAIHO, portador da
Cédula de Identidade n" 572348 e do CPF n" 182.6C9.183-15, residente e domiciliado na
cidade de Magalhães de Almeida., a segui: denominada CONTRATANTE, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato, ÍepÍesentada pela Secretário e Gestor da
seoetário de Saúde sr. FRANCISCO DAS CIIAGAS CARVALHO, portador da Cédula de
Identidade f 572348 e do CPF n' 182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de
Magalhães de Almeida., a seguir deacmilada CONTRATANTE, e a empresa: W
CALADAS DE OLI\aEIRA., CNPJ n'' 22.193 2431C001-2ó, sediada na Rua Bemardo Lima,
'119'16-A - Faveira, Sáo Bernardo-MÂ, CEP 65550-0C0. por intermédio de seu representante
legal S(a) William Caldas de Oi:veira, portado(a) da Carteira de ldentidade n'
259061420039 / SSP-MA e do CPF to 329.252.553-53, a seguir denominada
CONTRATADA , acordart e justam firmar o presente ConEato, nos temos da Lei n'
10.520/02, Decreto no i0.424/ 19 e srrbsrdiaiiamerire, no o^ue couber, as disposições da Lei
n" 8.666/93, assim como pelas cláusrilas e segur ex'li-essas:

Cláasrla Pimeira - DO OBJETO:
1. l. Registro de Preço para futuras LocaÇão Ce veículos, paÍa atender a secretaria de Saúde

da Prefeitura Municipal de São BerrarCo/\{4.
t.2.
Clársula Segnda - DO píI IDÁMENTú LEGÀL:

2.1.Este contrato tem como amparo lega.l a rciÍaÇáo ta riod^lidade Pregão Eletrônico SRP
r" 014/2021e rege-se pelas disposições :zp;essas ra Ler n" lC.520 / 02, Deoeto n" 10.024/ 19

e subsidiariamente, no qu3 couber, as Cisposi;ões da Lei n" 8.666/93 e suas alterações
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posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a
integÍaÍ este contÍato.

Cláusula Terceiru - DO VALOR CONTTATAAL:

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratanre pagaú à Contratada o valor
global de VALOR R$: 910.776,00 ( novecentos e dez mil setecentos e setenta e seis reais),
conforme descri o dos dutos abaúo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 13.956.238/0001-37

N'
ORD.

2

OBJETO UNITARIO TOTAL

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 
-PICKUP,UTILITARIO, CABINE DUPLA, TRAÇAO )'IAS

QUATRq RODAS COM ACIONAMENTO
AUTOMATICO COM REDUZIDA, COMBUSTI\,'EL
"OLEO DIESEL, DIREÇÀO
HIDRÁULICA/ELETRICA, AR CONDICIONADO, E
TODOS OS ITENS
DE ACORDO COM AS EXIGÊNCL\S
ESTABELECIDAS PELO CONTRAN.
QUILOMETRAGEM LTVRE, SEM MOTORISTA. (04

UND)

t2 MÊS 27.360,00 328.320,00

26650,00 319.800,00

21.888,00 262.656,00

910.776,00

VAN, COM CAPACIDADE PARA 21 LUGARES, COM
AR CONDICIONADO, EM PERFEITO ESTADO DE
USO E
CONSERVAÇÃO PARA TRABALHO DE
TRANSPORTE DE PACIENTES PARA
HEMODúIISE.
E TODOS OS ITENS DE ACORDO COM AS
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN.
QUILOMETRAGEM LNT.E, SEM MOTORISTA.

04 PORTAS LATERAIS, MOTOR IGUAL OU
SUPERIOR A 1.0, BICOMBUSTÍVET €LEX), COM
CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, COM NO
MINIMO AR-CONDICIONADC, DIRIÇÀO
HIDRÁULICA/ELETRICA, E TODOS OS ITENS DE
ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS
PELO CONTRAN. QUILOMETRAGEM LI\:RE, SEM
MOTORISTA. QUILOMETRAGE]VT LIVRE, SEM

t2 MES

12

VALOR DO LOTE III

SLOCAÇÃO DE VE
PASSEIO, COMAS EGUINTES CARACTERISTIC^A.S

ICULO AUTOVI VEL, TIPO

08 UND

02 L]ND

Clóusula Qmrta - DOS RECURSOS F!\'ÁN CEIPOS.

QTD.

MOTORISTA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE

CNPJ : 13.956. 234 | OOOL-37

10.122.0839.2206.0000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO NOVO
CORONAúRUS (COVID-l9)
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
1O.3O1.O34O.1O15.OOOO - MANUTENCÀO DO FUNDO MUNICIPAI DE SAUDE
339039 - Outros Serviços de Terceiros ?essoa Jurídica
10.301.0340.2072.0000 - MANUTENÇ \O DO PAB FIXO
339039 - Outros Serviços de Terceiros ?essoa Juridica
10.30s.0340.2070.0000 MANUTENÇÀO Do prso DE \lcILÂNCrA
EPIDEMIOLOGICA
339039 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Cláusula Sexta - DO FORI\IECIMENTO I LOCÁL DA ENTREGA:

6.1. Os produtos deverão seÍ entÍegues, na qualidade, quantidade e periodicidade
especificadas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância
destas condições implicarâ recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da
inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventuÍa não atendam
às especificações, sob pena das sanções cabÍveis.

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

6.3.Os produtos deverão seÍ entÍegues no local indicado em cada Termo de Referência, no
horário das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas). Saúde

Cláuvla Sétina - DO PÁGÁMENTO:

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

comprovação de que a empÍesa contratada eslá em dia com as obrigações perante o Sistema

de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o
INSS e o FGTS, no pÍazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal
de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setoÍ competente. Será verificada
também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apÍesentação da Certidão
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e

Contribuições Federais e Divida Ativa da União.

7 .2. E vedada expÍessamente a rcalízaçáo cle cobrança de forma diversa da estipulada neste

Edital, em especial a cobtançabatqíria, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob
pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos
decorrentes.

7.3.Nenhum pagameoto será efetuado ao CONTP-A,TADC caso o mesmo se encontÍe em
situação irregular perante a Seguridade Social e Tributcs Fecierais, conforme item 7.1.

7.4.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respecti,za ordem de fomecimento.
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cláusala oitaya- DA kEC oMPo sI ÇÃ o D o E QUILÍBRI O E C ON OMI C O-FINANCEIRO
DO CONTRÁTO:
8.l.Ocorrendo desequilíbrio econômico-irnanceiro dc contrato, a Administração poderá
restabelecer a relaçáo pactuada, rros ter-nos Co art. 65, ir,ciso II, alínea d, da Lei n" 8.666/93,
mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cláusula Nona - DA FISCALZAÇÃO:

9.l.Contratante indicará uma pessoa cie seu preposto paÍa exercer as atividades de

fiscalização dos produtos recebidos.

Cláasala Décima - DOS DIREITOS E RESPONSÁBILIDADES DAS PÁRTES:

1O.l.Constituem direitos ia ContÍatante receber o objeto deste Contrato nas condições
avençadas e da C ofitaÍada perceber o valcr ajustado na forma e prazo convencionados.

lO.2.Constituem obrigações da Contratada:

I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do
presente conúato;

II) fomecer os pÍodutos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições
descritas na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I;

III)os produtos deverão ser Íbmecidos integralmente e constante no caso de
proümento inintemrptarnente, no caso de manutençâo sempre que

requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos

alunos da rede municipal de Ensino .

IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o
adimplemento das obÍigaÇões decorrentes deste Contrato;

V) Não transferir, total ou pa-:cialmente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla ttscalizaçáo poÍ paÍte da CONTRATANTE,
prestando todos os esclarecimentos sollcitados a e atendendo às reclamações
procedentes, caso ocon lin;

Vll)comunicar à CONTRATANTE os erentuais casos fom.ritos ou de força
maior, denúo do prazo tle 02 (dcis) dias úteis após a verificação do fato e
apresentar os documentos paÍa a respectir,'e, apÍovaçào, em até O5(cinco) dias

consecutivos, a paítiÍ de sua ccorência, sob pena <ie não seÍem considerados;

Vlll)atender aos encaÍgos trabalhistas, previCencários. fiscais e comerciais

decorrentes da execução do presente contÍa.túl

IX)manter durante toda a execução do Contra:c, em compatibilidade com as

obrigaçÕes assumidas;

X)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita

condição dos produtos fomecidos, rnciusive luas quantidades e qualidade,
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competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalizapo ü
Conúatante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer
acidentes que porventura ocoram na entrega dos produtos e o uso indeüdo
de patentes e regisüos.

l0.3.Constioem obrigações da ContÍarante:

I) frscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;

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

Itr)desigrrar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

IV)comunicar à CONTRA1 ADA toda e qualquer ocorrência relacionada com
a execução do Contrato.

Aáuvla Décima Pineira -DA TROCA EWNTUÁL DE DOCIIMENTOS:

11.1. A úoca eventual de documentos enÍe a Contratante e a Contratada, será rcalizada
através de protocolo.

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

Cláasuta Décina Segunda - DA RESCISÃO DO CONTRATO:

12.1.4 rescisão do conüato terá lugaÍ de pleno direito, a criterio da ContÍatante,
independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o aÍt.
55, inciso IX, daLei n" 8.666/93 e suas alteraçôes nos casos previstos nos artigos 77 e78da
referida lei.

Cláuyla Décima Terceiru - DAS SÁNÇOES E PENÁLIDÁDES:

13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a
pÍoposta, falhar ou fiaudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo,
frzer declaraçáo falsa ou cometer fraude flrscal, garantido o direito prévio da citaÉo e da
ampla defesa, ficará impedida de licitar e contÍatar com a Prefeitura Municipal de SÃO
BERNARDO/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promoviCa a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalídade será obrigatoriamente Íegistrada no Diário Ofrcial do Estado e no caso de

suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem
prejuízo das demais cominações legais.

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

13.3.1. Advertência;

PREFEITURA MUNÍCIPAT DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAT DE SAÚDE

CNPI : 13.956. 234 I ooOL-37
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13.3.2. Multa por atÍaso a cada 30 (rinta) dias, no percentual de 10% (dez por
cento), calculada sobre o valor do conúato, caso não sejam cumpridas
Íielmente as condições pactuadas;

13.3.3. Multa, moratória srr,rples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na
hipótese de atÍaso no cumprimento de suas obrigações conúatuais,
calculada sobre o rralor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contÍataÍ com Administração por período não superior a 2 (dois) anos;
e

13.3.5. Declaração de iniConeidade para licitar ou contrataÍ com a

Administração Pública.

13.3.6. A aplicaçío da sanção prevista no item i3.3.1, não prejudica a
incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4,
principalmente, sem prejuizo de ouúas hipóteses, em caso de
reiacidência de atraso na enrrega do objeto licitado ou caso haja
cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais,
expÍessamente previstas, fasitada a defesa préüa do interessado, no
prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções 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, facrltada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, Íeserva-se ao órgão conüatante o
dteito de optat pela oferta que se apÍesentaÍ como aquela mais vantajosa, pela ordem de
classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL,
para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterioÍ, ficará sujeita as

mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplica$o das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO/MA.

Cláuwla Décima Qaarta - DOS CASOS OMISSOS:

14.1.Os casos omissos serão resolvidos à fuz da Lei n" 10.520102, Decreto n" 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666i93 e suas alterações
posteriores, e dos princípios gerais de direito.

Cláasula Décima Quinta - DO FORO:

15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÀC' jEF-\-\RDOTMA, Estado do Maranhão, para
dirimir quaisquer dúüdas oriundas da interpretaçã.c .ieste contÍato com exclusão de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
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