
sEcREÍARIA MUNTCTPAt- DÍ EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAL DE T)UCAÇÃC

PREFE]TURA MUNICIPAT DE SÃO SSRNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
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Êolha

CONTRATO PE SRP N' 20210528012/21!it.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 202I0023,,21 -CP'
PREGÃO ELETRÔNICo sT<p N. oIIIzozI
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 018/2021

CCNTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM
I,,,.]J. A PR':FEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BER.:.,-ARDO, MA, ATRAVÉS DA
SECRETAzuA DE EDUCAÇÃO/ FI'NDO
\Í,- NiCIPAÍ. DE IDUCAÇÃO DE SÀO
BERNARDO E DO OUTRO LADO A
EMPRESA.. W CALADAS DE OLIVEIRA

A PREFEITURA MII\ICIPAL DE SÁO BEP.NARDO,']!ÍA, ,{TRAVES DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CNPJ SOb

o 30.728.420/0001-50, corn sede na Rua aa.1egc Nesror Srli- Centro - São Bernardo,MA, doravante

denominada CONTRATANTE, neste ato, representada pela Secretário e Gestor da secretârio de Educação

sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, poiiador da Cedula de ldentidade n'572348 e do CPF n"

182.609.183-15, residente e domiciliado nà cidade rle lúagalhães de Almeida., a seguir denominada

CONTRATANTE, e a empresa: W CALAI'ÁS )E OLIVEIRA, CNPJ n" 22.193 24310001-26, sediada

na Rua Bemardo Lima, 'l 19'16-A - Faveira, Sác Bernardo-MA, CEP 65550-000, por intermédio de seu

representante legal S(a) William Caldas je Olive::a. poúadc(a) da CaÍeira de ldentidade n"
259061420039/5SP-MA e do CPF no 329.252.55j-53. a segi-rii denominada CONTRATADA, acordam e

justam firmaÍ o presente ConÍato, nos termos d1 Lei ro I ü.520/02, Decreto n" 10.024119 e subsidiariamente,

no que couber, as disposições da Lei n" 8.666,'9i, assim ccmo pelas cláusulas a seguir expressas:

Clóusula Primeira - DO OBJETO:
1.1. Registro de Preço para futuras Locação de veículcs, para a:ender a secretaria de Educação da

Prefeitura Municipai de São Bernardo lí'-A.

Cláusula Segunda - DO FU.\DAMENTO LEGAL:

2.l.Este contrato tem como amparo legal a iicitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP n" 014/2021 e
rege-se pelas disposições expressas na Lei n" 10.520i02, D.cr€to no 1A.024/19 e subsidiariamente, no que

couber, as disposições Ca Lei rr" 8.666/93 e :u, s al!.iações pcsteriores e pelos preceitos de direito público.

A proposta de preços apresentada passa a il:legmr este ccntrato.

cltiusula Terceiru - D0 Y4LLtR coNTR,l','!.-À.!.:

3.1 . Pela execução do obj etc ôra contratado, a ColtÍatalte iagaíá à Contratada o valor global de VALOR
R$: 580.716,00 ( quinheotos e âitenta mii setÊ.eÍrtos € dezesseis reais. )coniorme descrição dos produtos

abaixo:

LOCAÇ ODEVE CI]LO T:PO PICKI,P.
UTILITÁRIO, CABINE DUPI-A, TRAÇÃC :.3.S QL'ATR.O
RODAS COM ACIONAMENTO AUTO\í,\TICO COJ\4

UNIT ro TOTALQTD.OBJETO
20.520.00E l 246.240.00

REDUZIDA, COMBUSTÍVEL "OLEO DIESSI, S-1C". D]RE ÀC

?ubíica:_

N
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SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAÇÃO

FUNDO J\4 UNICIPAT DE EJUCAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO SERNARDO

ESTADO DO MARAXHÃO

CNPJ: 30.728.420/0001-50

Processo:
Folha
'lubrica:_

Cldusula Qua a- DOS RECURSOS Flh'..1,\C EIROS:

4.l.As despesas decorrentes da presente licitação correúo por conta dos recursos específicos consignados
no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotâções que por ventura se fizerem
necessárias, através de ordem de fomecimento conesponderrte:

DOTAÇÃO:

EDUCAÇÃO
12.361 .0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATzuA DE EDUCAÇÀO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12.361.0832.2197 .0000 - MANUT. E FLTNC. DO ENSINO FUND. 40%
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
12.361.0050.2048.0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90-30-00 - Material De Consumo

CIIíUSUIO SEX|A _ DO FORNECIMENTO E LOCAL DA E\TREG.I:

6.1. Os produtos deverão ser entÍegues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo

de Referência Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que

caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os

produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabiveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referênci4 no horário das

08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).

Cltiusula Sétims - DO PAGAIfENTO:

7.1. O pagamento será efetuado mensalmen;e. referente aos produtos ibmecidos, após a comproyação de

que a empresa contratada está em dia com as obrigações perarte r-- Sistema de Seguridade Social, mediante

a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS. no prazo não superior a 30

(trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fomecimento dos produtos, devidamente atestada pelo

setor competente. Será verificada tambem sua regulariiiaje conr os Tributos Federais, mediante

I

HIDRÁULICA/ELÉTnTca. an CoNDICIoNADo. vIDRoS
ELETRICOS NAS QUATRO PORTAS. TRA\/.AS ELETR]CAS
NAS QUATRO PORTAS, RITORVISORES TLTTPJCOS, AIR
BAG DUPLO, TODOS OS iTENS
DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO
CONTRAN. QUILOMETRAGEM LIVRE. COM SEGIJRO
TOTAL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORIST,{. (03 I-,ND)
LOCAÇAO DE VEICULO AUIOMOVEL, PASSEIO, COM AS
ECUINTES CARACTERiSTICAS: 04 PORTAS LATERAIS.
MOTOR ICUAL OU SUPERIOR A I,O. 3.I O\IBLISTIVEL
(FLEX), COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS. COM .\O
MINIMO AR-CONDIC]ONADO, DIREÇAO
HIDRÁULICA/ELÉTruCE. DOTADO DE TODOS OS
EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR LE I.

QUILOMETRACEM LIVRE. SEM COMBUSIÍVEL E SEM
MOTORTSTA. (02 LrND)

t2 MES 5.4'72,00 65.664,00

CAMINHÃO FORGÂO (OI UND) I] ]MÊS 7.866,00 94.392,00

CAMINHÃO 3/4 C/CARROCERIA (02 UND) ]] MÊS r 4.535,00 174.420.00

580.716.00
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SECRETARIÁ MÚNICIPAL DT EDUCAçÃO

FUNDO [1üNtCrPAr DE EDUl1ÇÂO
PREFETTURA MUNICIPAL OE SÁO BERTIARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.420l0001-50

Processo 1
Folha
)

apresentação da Certidão Conjunta Negativa. ou Cenidão Conjunta Posiriva com efeitos de Negativ4 de
Tributos e Contribuiçôes Federais e Dívida Ativa da União.

'1.2. É vedada expressamente a Íealizaçáo de cobrança de iomra diversa da estipulada neste Edital, em
especial a cobrança bancária, mediarte boletô ôu Ínesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento seú efetuado ao COli ILATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular
perante a Seguridâde Social e Tributos Federais, confomre irem 7.1.

7.4.4s Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordern de fornecimento.

CIúUSUIA OiTAVA_ DA RECOMPOSrcÃO DO EQL'ILÍBRIO ECONôMICAFINANCEIRO DO
CONTRÁTO:
8.l.Oconendo desequilibrio econômico-financeiro do contrato, a Administrução podená restabelecer a

relação pactuada, nos termos do aÍ. 65, inciso li. alinea d, da Lei n" 8.666./93, mediante comprovação
documental e Íequerimento expresso do contratado.

Cldusula Nona - DÁ FISCALIZAÇÃO:

9.l.Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos

recebidos.

Clriusula Décims- DOS DIREITOS E RESP'ONSABI Ll D.4DES DAS PÀRTES:

lo.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da

Connatada perceber o valor ajustâdo na forma e prazo convencionados.

I 0.2.Constituem obrigações da Contratada:

I) ennegar os produtos às suas expensas. no local indicado na cláusula sexta do presente

contrato;

II) fomecer os produtos, rigorosamente nas especificaçôes, prazos e condições descritas na

Clausula I - DO OBJETO e Anexo l;

III)os produtos deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso de provimento

ininterruptamente, no caso de manutençâo sempre que requisitado conforme ordem de

produtos de acordo com as necessidacies dos alunos da rede municipal de Ensino .

[V) assumir todos os custos oL: iespesas que se fizerem necessários para o adimplemento das

obrigações decorrentes desI. Contrato;

V) Nâo transferir, total ou parcialmente, o objeto desae Confiatc;

VI) sujeitar-se à mais ampla t'iscalizaçâo por pane da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e arendendo às reciamaçôes procedentes, caso ocorraln;

Vll)comunicar à CONTRA'I -ANTE os eventuais casôs :ortdilos ou de força maior, denÍo do
prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do làto e apresenta.r os documentos paÍa

a respectiva aprovação, em até o5(cinco) dias ccnsecutivos, a partir de sua ocorrência"

sob pena de não serem considerados;

Vlll)atender aos encargos trabalhistas. previienc;ários, fiscais e comerciais decorrentes da

€xecução do presente conheto:

Ix)manter durante toda a execuçãô do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas:

c
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X)a Contrakda responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos
produtos fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a

dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de diretâ e exclusiva responsabilidade da ConÍatada quaisquer acidentes que

porventura ocorram na entega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.

I 0.3.Constituem obrigações da Contratante:

I) fiscalizar e accmpanhar a erecução do objeto deste Contrato;

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

III)designar servidor para acornpaúar a execução deste Contrato;

IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrênciâ relacionada com a execução do
Contrato.

Chiusula Décima Primeira DA TROCÁ EIE\TL'AL DE DOCUMEI'TOS:

ll.l. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada. será realizada através de

protocolo.

I l.2.Neúuma outra forma será considerada como prova de entrega de dôcumentos.

Clóusula Décima Segunda - DA RESCISÁO DO CONTRATO:

12.l.A rescisão do contrato teú lugar de pleno direito, a critério da Confatante, independentemente de

interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n'8.666/93 e suas

alterações nos casos previstos nos aÍtigos 77 e 78 da referida lei.

Cldusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES E PE.\ALtDADES:

l3.l.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certâme, não mantiveÍ a proposta, falhax ou

Aaudar na execução do objeto licitado, componar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitâr e contratar

com a Prefeitura Municipal de SÂO BERNARDo/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto

perdurarem os motivos dererminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a pópria
autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuizo das demais cominações

legais.

l3.3.No caso de inadimplemento, o CONTRÁTADO estará sujeita às seguintes penalidades:

13.3.1. Advertência:

13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0o/o (dez poÍ cento),

calculada sobre o valor do conra!'J, cátso nâc sejam cumpridas fielmente as

condições pactuâdas;

13.3.3. Multa, moratória simples, de 0.47o (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso

no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.

13.3.4. Suspensão temporfuia de participação em lici*úção e inpedimento de contratar com

Administraçâo por perÍodo não superior a 2 (dois) anos: e

13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

SECRETARTA rí UN rCrpAL DE EDUCAçÃO
FUNDO ML.NTCTPAL DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃC BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.42010001-50
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5rLr.tc I A^rA ,YrurrrL.rÃr uE EL'rJLr{ç}rv
FUNDo MUNtcrpAL DE EgucAçÃo

pREFE|ÍuRÁ lr-lururcrpal ot sÃo BÊRNARoo

ÊslÀco oo MARANHÃo
CNPI: 30.728.420/0001-50

A aplicação da sanção previsla no item I 3..i. I . não prej udica a incidência cumulativa
das penalidades dos itens 13.1.2, ll.l.3 e li.3-4. principalmente, sem prejuízo de

ouras hipóteses, em caso de reincidência de atrzlso na enrega do objeto liciudo ou

caso ha.ja cumulaçâo de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente

previstas, facultada a del'esa prévia do inreressado. no prazo de l0 (dez) dias úteis.

1i.4. As sanções previstas nos itens ll-3.1, ;-1..1.J e ll.l.-(- poderão ser aplicadas conjuntamente com os
itens ll.i.2 e li.l.i, facultada a defesa previa do interessado, no prazo de l0 (dez) dias úteis.

1i.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item ll.l, reserva-se ao órgâo contratante odireitodeoptar
pela ofena que se apresentar como aquela mais vanrajosa. pela ordem de classificaçâo, comunicando-se,

em segutda, a Lomrssao Permanente de Lrclmçâo LrL. para as provrdencras caDrvels.

13.ó.A segunda adjudicatória. ocorrendo a hipótese do Preço anterior. ficará sujeita às mesmas condições

estabelecidas neste Edital.

13.?. A aplicação das penalidades previstas nesta clá.rsula é de compeiência exclusiva da Prefeitura
À,1,,-i.i-al ,{o ( À r] PFP\, ô P n^/1, Â

Cliusulo Décima Quoía - DOS CASOS OVl.§JO.§r

14. l.Os casos omissos serão resolvidos à luz C:r Lei n" I 0.i?0/02. Decrero no 5.450/05e subsidiariamente,

no que couber. as disposiçôes da Lei n" 8.66ó 93 e suas alteraçôes posteriores. e dos principios gerais de

direito-

Ctutusula Décimo Quinta - DO f ORO:

l5.l.Fica eleiro o foro da Comarca de SÀO BER\ A RDO/MA. Estado do Maranhão. para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas da inter?retação deste contrato com exclusâo de qualquer outro, por mais privilegiado que

sej a

E, por estarem justos e contratados, as re Contrato, que foi impresso

em 03 (três) vias de igual teor

ardo - MA, 0l dejunho de 2021

s Cha Carvalho

D.i.ó

?t (til /'i

asslnam ô

São

W CALADAS DE OLIVEIR,{
cNP.l N" 22.19i 243 10001-ló

Wiliiam Calda: dc Oliveüa
CPF no i29.2i2.i53-5i

I


