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PREFEITURA IVi[-\ICIPAL Dd SÃO BERNARDO
ESTADiJ DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE .4.L \1E IDA N" I]í,2 _ CENTRO S,ÃO BERNARDO/NTA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CoNTRATO PE SRp N" 20210528015/ 202'r..
PROCESSO ADMIMSTRATTVO N' 202J.OO23/?1 -CPL
PREGÃo ELETRÔr.nco snt N. ot+zzozi
ATA DE R-EGISTRO DE PREÇO: 0181 2ít2i

CO\TRATC QUE ENTRE SI F.{ZEM, DE
UM LADO, A PF.EFEITURA MTINICIPAL
DE SÀO BER\ARDO/MA, ATRAVES DA
SECRETARIA DE ASSISTÉNCIA SOCIAL/
FUNDO ]VíL}{ICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SÃO BERNARDO E DO
OUTRO LADO A EMPRESA; W
CÀLADAS DE OLIVEIRÁ.

A PREFEITURA MI.N{]CiPAL DE SÀO BERN.\RDOi MA, ATRAVES DA
SECRETARLq. DE ASSISTÊNCIA SCCIAL/ FU\IDO NTL'\-ICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SÃO BERNARDO, dolavante denorninada CONTRATANTE, neste ato,
representada peta Secretário e GestoÍ da scciedrir de ÂSSISTÊNCIA SOCIAL sr. FRANCISCO
DAS CHAGAS CARVALHO, portâdor da CêCti;e de iCerrtidade n" 572348 e do CPF n'
182.609.183-15, residente e dcmiciliadc ra;rCade de Mâgalhães de Almeida., a seguir denominada
CONTRATANTE, e a empresa: W CAL.\D.r,:! DE ,ILíIIEIFA, CNPJ a" 22.193 24310001-26,
sediada na Rua Bemardc Lima, 'l 19'16-.1 - Fave:a, láo tsemarCo-MA, CEP 65550-000, por
intermédio de seu Íepresentante legal S(a) i:,'i:ii?ix Cli!'-âs ce Cliveira, portado(a) da Carteira de
ldentidade n" 259061420039/5SP-M.ó. e oc CP! t- 32.,.ii2.553-53, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e justam flrmar o preser':e Contratc, nos teÍnos da Lei n' 10.520/02,
Decreto no 10.024/19 e subsidiariamente, :: que co.rber, as dispcsições Ca tei n" 8.666/93, assim
como pelas cláusulas a seguir expressas:

Clóusula Primeira - DO OBJETO:
l.l. Registro de Preço para fururas Locacãc ;e veículos . pata atet\de:. a secteraria de ASSISTENCIA

SOCIAL da Prefeirura \,Íunicipal de Sá; dernarCc./l'[À.

Cláusula Segnda - DO FUNDÁMENTO IZ,3 t-i,:

2.l.Este contrato tem corno arrparo ieg:l : iiciiâçãc :-,a incdaiiilade Pregão Elerrônico SRP n"

014/2021 e rege-se pelas d;sposiçôes e::rr :rses .: I-ci r.' t3.52\/i2. Decreto no 10.024/ 19 e
subsidiariamente, no que co.ir:, as di:po, : r,,: la i,:r ::' Z.aó619j e si-as aiterações posteriores e

pelos preceitos de diÍeitc púbiico. A prop:s,-r c:, preÇo: ,!ireser,:a"c3 prsja a lntegÍar este contrato.

3.1. Pela execução do objelc ora contÍz.za. a Ccn!:a::.ice pag.',:: à ConnataCa o valor global de
VAIOR R$: 229.824,00 ( duzentos e viÍt.J e aore i:ii úiiccEries e í,inte ê qEatro Íeais )conforme
descrição dos produtos abaixo:

W
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Cláus a Terceira - DO I'Á!,OR CONTP*:'t't;-tL
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Êolha:
?rrbÍica: ,-:-

PREFEITURA MUNICTPAL DE SÂo BERNÂRDo
ESTADO DO MARANHÃO

PRAÇA BERNARDo coELHo DE 
Êr:TJiiâ§,3fi-cENrRo 

- sÃo BERNARDo/MA

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP,
UTILITARIO, CABINE DUPLA, TRAÇAO NAS QUATRO
RODAS COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO COM
REDUZIDA, COMBUSTíYEL "ÓLEO DIESEL S-I0",
DrRrÇÃo slorÁur tcazrLETRrcA. AR
CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS \AS QUATRO
PORTAS, TRAVAS ELETRICAS NAS QUATRO PORTAS,
RETORVISORES ELÉTRICOS, AIR BAG DUPLO, E
TODOS OS ITENS
DE ACoRDo coM AS ExlcÉNcres ESTABELECIDAS
PELO CONTRAN. QUILOMETRAGEM LI\T,E, SEM
MOTORTSTA. (02 UND)

t2 \ÍES r 3.ó80,00 ló4.160,00

LOCAÇAO DE VEICULO AUTOMOVEL, TIPO PASSEIO,
COM AS EGUINTES CARACTERiSTICAS: 04 PORTAS
LATERAIS, MOTOR IGUAL OU SUPEzuOR A 1.0,
BICOMBUSTIVEL (FLEX),,COM CAPACIDADE PARA 05

PESSOAS, COM NO MINIMO AR-CONDICIONADO,
DIREÇÀO HIDRÁULICA ELETRICA. DOTADO DE
TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS POR LEI,
QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM COMBUSTIVTL E SCU
MOTORISTA. (02 UND)

12 5.412,00 ó5.ó64,00

229.824,00TOTAL DO LOTE IV
Aóusula Quarta - DOS RECaRSOS FINA\ICEIROS:

4.1.4s despesas decorrenres da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos

consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por
ventura se fliz erem necessárias, atraves de crdem de fomecimento correspondente:

DOTAÇÃO:

ASSISTÊNCIA SOCIAL
O8.122.OO5O.2O73.OOOO _ MANUTENÇÀO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.243.0835 .2094.0000 - MANUTENÇÃO SERV. DE CONVIV. E FORTAL. DE VTNCULO-
SCFV
3.3.90.30.00 - Maerial De Consumo
08.122.0834.2093.0000 - MANUTENÇÂO DO PROGRAMA G-SLÍ{S GESTÃO
3.3.90.30.00 - Material De Consumo
08.122.0839.2206,0000 - ENFRENTA\,{ENTO DA EMERGÉNCIA DO NOYO CORONAVÍRUS
(covID-19)
3.3.90.30.00 - MateÍial De Consumo
08.244.0834.2091 .0000 - N{A].IUTENÇÃO DO CENTRO IJE R.EF. EM ASSIST SOCLA.L-CRAS

3.3.90.30.00 - Material De Cc,nsumo.

CIIáUSUIA SCXTA _ DO FONN OCIMENTO E LOCAI, DÁ ENTREGÁ:

ó.1. Os pÍodutos deveÍão ser entregues, na qualidade, quantiiade e periodicidade especificadas no

Termo de Referência - Anexo I deste Editai, sendo que a inobsewância destas condições implicará
recusa sem que caibâ qualquer tipo d€ reclamação por parte da iaadimpiente. A Contratada obÍiga-te
a substituir os produtos que poÍventuÍa náo atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deveÍão ser fomecidos integralmente e de forma ininterupta.

ó.3.Os pÍodutos deverão ser entregues no local indicado em cada Termc de Referência, no horiírio
das 08:00h (oito horas) às 12:00h (doze horas).
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PREFEITURA Mt]NICIPAL DE SÁO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Aóusuls Sétíma - DO PAGÁMENTO:

7.l. O pagamento será efetuado mensalmente, relerente aos produtos fomecidos, após a comprovação
de que a empresa contratada esú em dia corr as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade Social,
mediante a apresentação das CeÍidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não
superior a 30 (tÍinta) dias, contados da entrega da Nora Fiscal de fomecimento dos produtos,
devidamente atestada pelo setor compercnte. Será verihcada também sua regularidade com os
Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuiçôes Federais e Divida Ativa da União.

7 .2. E vedada expÍessamente a Íealização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital,
em especial a cobrança bancfuia, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de
aplicação das sanções pÍevistas neste instrumento e indenizaçâo pelos danos decorentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação
irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.l.

7.4.4s Notas Fiscais deveráo vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

aátsúa oitova- DÁ REcoMPoilÇÃo Do EQUILÍBRrO ECONOMICAT^\.INCUfuO DO
CONTRÁTO:
8.1.Ocorrendo desequilibrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer

a Íelaçáo pactuada, nos terrnos do art. 65, inciso II, alinea d, da Ier n" 8.666/93, mediante
comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

Cló salo Nonq - DA flSCALIZÁÇÃOt

9.l.Conhatante indicará uma pessoa de seu preposto pata exercer as atividades de fiscalização dos
pÍodutos recebidos.

Aáusula Décims - DOS DIREITOS E RESPONSÀBIÍIDÁDES DÁS PÁRTES:

l0.l.Constituem diÍeitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições âvençadas e
da ConÍatada perceber o valor ajustado ra forma e prazo convencionados.

lo.2.Constituem obdgações da ContÍatada:

I) entregar os produtos à suas expensas, no local hdicado na cláusula sexta do presente

contÍato;

II) fomecer os produtos, ngorosamente nas especificações, prazos e condições descritas

na Clausula I - DO OBJETO e Anexo I:

III)os produtos deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem
de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ersino

IV) assumh todos os custos ou despesas que se hzerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorrentes deste Contrâto;

D Náo transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

Y[) sujeitar-se à mais ampla hscalização por parte Ca CONTRATANTE, prestando

todos os esclarecimentos solicitados a e arendendo às reclamâções procedentes, caso

ocorram;

N)\l
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PREFEITURÂ Mf NICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÀDO DO MARANHÁO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N" 862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

Vll)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maioÍ,
denüo do prazo de 02 (dois) dias úteis após a veriflicação do fato e apÍesentar os
documentos para a respectiva aprovação, em até O5(cinco) dias consecutivos, a partir
de sua ocorrência, sob pena de nâo serem considerados;

Vlll)atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes
da execução do pÍesente conÍato;

Ix)manter duÍante toda a execução do Contrato, em compadbilidade com as obrigações
assumidas;

X)a Connatada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição
dos produtos fomecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindoJhe
também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deveÍão seÍ
trocados;

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da ContÍatada quaisquer acidentes que
porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e Íegisüos.

10.3.Constituem obrigações da ContÍatante

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

II) efetuaÍ o pagamento confoÍme estipulado na Cláusula do Pagamento;

Ill)designar servidoÍ para acompanlar â execução deste ConÍato;

IV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a

execução do Contrato.

Clá*;ula Décima Primeira DA TROCA ET ENTUÁL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos entÍe a Contratante e a Contratada, será rcalízada atraves de

pÍotocolo.

11.2.Nenhuma outra forma será considerada como prova de enüega de documentos.

A,fusula Décima Segtnds - DA RESCISÀO DO CONTRÁTO:

12. l.A Íescisão do contrato terá lugaÍ de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente

de interposiçãojudicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei n' 8.óó6193

e suas alterações nos casos previstos nos aÍrgos '77 e 78 da referida let-.

A,iusula Décirna T.rccito - DAS SÁNÇÕES E PENÁLIDÁDES:

13.1.A licitante que ensejar o retardamento d.Éi execuÇão do certame, não mantiYer a proposta, falhar

ou ftaudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, frzer declaração falsa ou
cometer fraude hscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de

licitar e contratar com a PÍefeiura Municipal cie sÀo BERNARDO/MA. pelo prazo de aÉ 05 (cinco)

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçáo ou âté que seja promovida a

reabütação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

i3.2.A penalidade será obrigatodamente registrada no Diáric-r Ofrcial do Estado e no caso de

suspensAo de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por rgual perÍodo, sem preju2o das

demais cominações legais.

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

\
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PREFEITURA MUNICIPAL DE sÃo BERNARDo lUbTiCA: '--.-

ESTADO DO \tARA)',JHÀO
PRAÇA BERNARDO COELHO DE _{.LMEIDA N" 8ó2 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA

CNPJ: 0ó.1 25.389/0001-88

13.3. I

13.3.2

AdveÍência:

Mullâ por atraso a caCa 30 (rinta) dias, no percentual de l0% (dez por cento),
calcülada sobre o vaior do contrato, caso nâo sejam cumpridas fielmente as

^^n.liêÀ-. -.,,r..1'..

13.3.3. Multa, moÍatória simples, de 0,4% (q,ratro décimos por cento), na hipótese de

akaso no cumprimentr de suas obrigâçôes conüatuais, calculada sobre o valor
da fatura.

13.3,4

13.3.5

r 3.3.ó

Suspensão temporária de panicipação em licitação e impedimento de contratar
com AdmrnrstÍaçao por penodo nâo supenor a 2 (dols) anos; e

DeclaÍação de inidoneidade paÍa licitar ou contÍaar com a Admiristraçâo
Públicâ.

A aplicaçâo da sanção prevista no i(em 13.3.1, não prejudica a incidência
.umlllativâ dâs npnâliílâdÊs dos itens l3 3 2 113 3 e Il34 nrincinalmenre

sem prejuÍzo de outras hiÉteses, em caso de rcincidência de auaso na enkega
do objeto licitado ou caso haja cumulaçãc, de inadimplemento de eventuais

cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa pÉvia do
inrcÍessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sançôes previsas nos itens 13.3.i l3 3.4e l3 3.5. poderãô ser aplicadas conjuntamente com
os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa previa do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.5. Oconendo à inexecuçâo de que trata o item 13.3, reserva-se ao óÍgào conuatante o direÍto de

optar pela ofena que se apÍesentaÍ como aquela mais vantaiosa, pela oÍdem de classificaçâo,

comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Liciução - CPL, para as pÍovidências

cabrvcis.

13.ó.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita as mesmas

condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaçâo das penalidades previsÉs nesta cláusula é de comperência exclusiva da Prefeirura
MUNiCiOAI dC SÃO BERNARDO/MA

Ckiusula Décima Quarto - DOS CÁSOS OMISSOS:

14.l.Os casos omissos serão resolvidôs z. ltz da Lei r" 10.520/02, Decreto nu 5.450/05e
subsidiariamente, no que couber, as disposiÇôes da Lei n" 8.óóó193 e suas alterações posteioÍes, e

dos princípios gerais de direÍo.

CláLsúlq Décido Quinta - DO ÍORO:

l5.1.Fica eleiro o foro da Comarca de SAO BERNARDO/tr'ÍA, Estado do MaÍanhAo, para diÍimir ,

quaisquer dúvidas oriundâs da interpretaÇão destc contrato com exclusâo de qualquer outro, por mais
pÍiYilegiado que seja.

.C

\/
J

impÍesso em 03 (tÍês) vias de igual teor

São Bernardo - MA, 0l de junho de 2021.
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SÃO BERNARDo/MA

PREFEITURA N4UNTCIPAL D]i SÀO
ESTÀI}O DO

PRAÇA BERNARDO COI|LHO DE ALVIEIDA
CNPJ:06.1

tL[oç[[ rz r,tn l(r Y2
W CALADAS DE OLIYEI&A
CNPJ N' 22.193 2431C001-26

William Caldas oe iiiveira
CPF no 329 .252 .553-53

o
2 . CENTR
0l-88


