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pel(! i)rescntc iltstrulnsnto, tt Mritiieipir': de Sante QuiléIia, Estado tio }laranhâo, Conl

..,i1(..rrjn. nisIt-ltrvit. Í]a Pr.eÍritura lrlunicrp.rl, localizada na Av. Cel. Frartcisco Moreira, n! 45, Centro,

rllslnrir n{) CNPJ soh o |t'. 06.232.615/0001-20, rt'preserltitdo reste ato pel0 ge§tor responsável:

Ll-AUl)10 R0DRICU§S ESCÓRCl0, RESOI,V[, registrar os preços da enlpÍesa: NTOTORMAQ

Lir.1i,RE LN DIMUNT0 L]'DA - MOTORMAQ, irrsr.ito rlo CNPI n'28.984.919/0001-86, sediadâ nn Av.

(;r,tulio Vargas, n'02, Cenlro, CEP 65.550-000, Sào Bernardo/MA, por iDtermédio de st'tl

,l:,1]|*..'r,"nt. legal o{a) sr. THAIS SILVA Dli t'tMA, portador{a)dâ cartêira de ldentidade no

\.i80 t,i2 /SSP- P^ e tlo CPF nq 984.207.55 2-{9, nas q uantidades estimadas na seção quâtro desta Ata

rtr lleArstrr) de Prcços, de acordo com a classiíicaçào por elas alcançada por item, atendendo as

r'Undrr-õrs prevtslas no instrumellto ctllvocatôrio e lls constantes desta Ata de Registro de Preços'

\.lertando:se as partes às normas constantes tla l.er rt!. 8.666/93, Lei ne. 10.52072002, Decreto nq

l(t.0?4i t9, l,ei Completnentar ne. 123/?006 e sttas alterações, e em conformidade com as

, lisl!osrt'ales à s(,l.lu ir':

1. rlo oElETo

r i il-;istro dt Pltço p;li: cotltlataçiio de i:ntl,)lesa pata fornettmcnttr tlr: pcças e pneus I)dr:r

.i . rrl;irlrirr.rs pi,ri,ilo,,..c\eiiüràí) Llos scrviç,rs de Manutenção Prevt'Dtiva e correliva parâ

'..,.,jr.u]rlstlontunicípiorlaPre{eiturâNlurlicrplidlsântaQuitÉriadoMaranhào/MA-

I r i i j:r t:r\lt'u:llrlllÍ, nào obrtga rtrs (iR''ÀtlS t: i:NIIDADES a firnt:rem contraÚçõ€s nas

r.u.ri1iili,rdes rstrnradâs, p,rden.lo ocorrer licitaçilcs espdtiíicas para Jquisiçào do{s], obedecrtias a

lL,girl.rçli,r pertioente, ,on.l., assegurada ao dek'nttlr do reglstro a preferência de litrntcllnento' ent

ruu.r lrl.ril r de contliçr)tr.

2. ADESÀO DE ÓRGÂOS NÀO PARTICIPANTES

2.1-.AAtadeRtgislrodePreços,durantestravigirtcie,poderáserutilizadaporquâlquerôrgão1)u
.,,ii,in,l",i, A,lrninistraçào inclusive auta rqu ias ít'tltrais, t'stâduais ou municipais de órgãos públicos'

rililr, i (iu ain(la de I eginte próprio que nâo tenha partietpado do certame licitatório mediante previa

!.)nsrr rta ao airgàtJ 8r'renciadltr'

2.2 - ()s órgãos e entldades que não participaram du re8istro de preços' quando deseiarem Íazer uso

da ÁtJ de ãegistro de t'r'eços, deverão nla;iíestâr seu interesse iunto ao órgâo gerc'nciador da Ata'

par';r rlue este'in,liqtre os possivttis fornccedores e respectivos preços a serem pralicâdos' obedecida

.r (ir-Jt'lll (1e classiÍicaçito.

- r r.,lherii;t() Írtrncced()r l)t'lleliciário dâ Aui dc Rogislro de Preços' observadas as condições nela

i . r ,1 , , . r,-iis. opt;rt p|llt ilcritllçilo ou nito cio fornt:t tntctlto, independentemente dos (luantitêtivÍ)s

ATÂ DE RECTSTRO DE PREçOS Ne. 01.4/2022.
PREGÃO §LETRÔ}TICO SRP N' 012/2022

PRoCEsSo ADMINT§t'R,lTIvO Ne. ne2022tl4 /2022' cPL

,,1.ri:.: ll(rlo;t) r)l(fser (ur)l;rdos it plltir da (l.ltl de sua publicaçâo no DiárioOficial daUniixl
i)x do listJ(1i do N4aranhilrt ou do nrrr:ricipio de Santa Quilériâ/l'14

'r! r{)Ít|lÀrt t.l.rÂlÚ-lsLo MoRtlRÀ, is r:rxino (.1:l':6>,5{0 000' SÂNTA QUITER''r DO MÂRÁ tiH,\()
THAIS

SILVA DE
Lll\íA:9842 r.:=; ::: - r'

0755249 ÉÉ,.r";r'.
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rtgist|ildos em Ata, d€sde rlue o íornecimento não preiüdique as ôbrigações anteriornrentê
.rssurnrd,1l.

1..1 - ,\. .rquisições ou contrâtâções adicionais, nâo poderào exceder, por órgào ou por entidâde, a
ir0'..(, ((In(luenta pol Cento) dos quantitativos regislrados na Ata de Registro de Preços durânte sua
r,rílúrrrr;r, r.aindil o quantitati\,,:) deeorrtinte das adesões à ata de registro de preços não poderá
excr,rlcr', na rotalidade, ao dobro do q!ântitativo de cada item registrado nâ ata de registro de prcços
pa;a 0 rirgãr-r gererciador c para 0s rlrgãos participantes, independentemente do número de órgâos
nào Írartrcipântes que, desde que devidamente cornprovada a vantâgem e o cumprimento das
t,xrgirncirs da legislâçâo vigente

3. DA GERÉNC,á DA PRESENTE ATA DD REGISTRO DE PREçAS

j.l O gercneiamento dcste instrunento caberá a Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do
I'l,rr rrlllr - MA,

\ l'resente Ata terá validade de 12 tdoÉ) nreses, conBdos a partir de sua publicação no Jornal
,: estado/ MA.

.'.' - r'\ tiecretariâ participante desta Ata de Registrô de Preços é a Secretâria Municipal de
,\d rrr inist ração:

I, DO CONTRATO

4.1 - () preço a quantidade e a especificação dos serüços ou pÍodutos registrados nesta Ata

r'n(or)lr-àrn-se indicados na tabela aoatro.
I,OTT XXI . PNEUS E CÀMARAS

I'l !lt\l DESCRTçAO MARCA UND

OOODi'F]A R LiN Í)

GOODYITAR UNI)

1{,2 l)N Lil 275,80R22.5 II0NIACHUDO

1{):i I'\El.l 1000R 2tl PLCB

r,N riu 900R-20
pi\EUs 215/75l17.5 nO Rl{ÀClltlDo
r,\ EU 215-75R-17.5 r,lSo

.160 t)N ljii 2e5/8r/22,5
1í,1 l'N 8U 275-80R22,5 LtSO

,,.riir 1!5t60/ 15

It l:'-' ?5R 16(l

1r,.'. 
-. 

t\J'.1J 265,i 70/R16 ,

c01)DY8^rt I]ND 140

COODYEÁR I]NI) 100

(;o()L)YLAR

CO()DYEAR

{;00DY[ÂR

{;{)0t)YllÀR
G0Í]DY [A R

GOal DYg.{k
G()I )I)YI]AR

co0t)YllÀR
oo1)\'lt^R llN t)

199.900,0tl

I Í:0. 160,ü 0

67.907,0C

93.900,00

300.000,ci]
5U.230,{}0

1.029,0 t) 123.48{1,00

123.480.00

139.320,00

,\l l] 't l.i,/Ii0,/u
'I,l.il l.tir{t 2.1.- 12 l,ciNA

|j)r,!j!!l!!!ln
'N l,li l7,i - 25

I l'l,i tu 175-70-14
. i. .ll 65tt t,-

!!'
I'NIiI' 750 16 BORRACHUDO

l,il i\ r1ÁRÁ 17.i-25 TR 1175
OODYEÁR IINI) lô(1 35.99

TÉRIA Do MARANHÃO
THAIS i?iÍrni:'rl

Q',l'D V. UNT V, TOTÁL

237.4.10.00io 3.392,00

100

100

280.000,00
309.9ü0.00

2.80 0.0 0

3.09S.00

2.225.25 333.787,50
COODYEAR UND

COODYEAR UND 150

1.9!l9,0 0i00GOODYEAR I]ND
I B0.l80.00140 1.287 ,00{]OT)DYTÁR UND

1.144,00llN l) 140C O0 DY I,AR

485,05
939,00

l 13.800.00rJNII 100 ' 1.138.00

179.040.00

l5B ô40.04

2S0 6110,00

6r)

lz0
4r)

2.98.1,{t0

1.322.00

6.267.40
ttNt)
IIN I)

UN l)(I0ODYLAR

40 7.500,00UN t)

120 485,2 5UN D

t,ND I 120

1.029,00uNr) I 120

1.161,0 0UND I 120

460,00 73.600.00160

13.758,40

,\v. (.0RoNtL mANCtsco lflORHR{,45 ' CENTRO CEPi 65.5'Í0-000- §AN'ÍÂ QUI

srLVA DES*i.::r"., '

LIMA:9845:.r- '

207552,t9iÉ-:- .,..
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.}BI) I-ANíARA DE AR 1OOOR,2O

.1iJ i {-AMARÂ DE AR 12,5/80/8
+ij t {-À l\,1A RA Dli 

^R 
1400x24

(,ANíARA DI.:AR 9OOR -20

{.,\ [1,1R il Klvl l+'ll\220A

(;OOI)YF.AR

CO( IfIYEAR UND

fio()llYEAIi IINI,]
(;0 () Ii Y I.)\ R titiu
(;O(,1)YI1Àl( UNI)

COODYI.]AR

GOODYEAR

UND 160 166,00 26_560.00

I,i iri{0TlJ oR 
^]{0 

16

t',i0 l litoR 
^R0 

20

62.400,00

7.7 zfr {l0

8.u0ú,00

17.7 01,1)t)
,1

rarTliroR,\R0 25 GOODYEÀR +2.24t).n\)
(;OOt)YEAR 3 75,00

2; (i0()DYt-.\R 480.00
VÂLOR TOTAL DO LOTt- 3.832.226,90

vA[oR T0TAL REGISTRADO ]'ORMAÇÁO CONI'INUADÁ RS: 3.832.226,90 (três milhões,
oitocentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e noventâ centavos)

5, DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverào ser executados coníorme termo de referência do Edital de íornra
iracionaria (se necessário) e conforme forem solicitâdos pelo setor competente.

5.2 - 0 prazo máximo para entrega será diário conforme solicitâçâo e pedido efetuado pelo
departânrrnto de compras da Prefeitiira Municipal de Santâ Quitéria do Maranhão - MA.

6. DàS OBRTGAçOES DA CONTRATADA

6 I lirr,:Lrtar o fornecimento dêntro dos padrôes estabelecidos pela Preíêitura Municipal, de acordo
,r,r,: ,rr rspecilic{çires do erlrtal, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do
,!p.i, mt):-imerlto dls condiçôes estabelccidas.

r)r'1.',tlr os esclarecimentos quc Íorem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamaçôai
.,,,,r ri,nr a atender prontamente, bern como dar ciência mediatamente e por escrito, de qualquer
rr,:i r:r,tiriade quc verificar quantlo da cxe(ução dos atos de sua responsabilidade;

b.:l - l)r()nlover todos os nleios necessários à garantJa tla cLena operacionalidade do fornecimenlo,
irrrlusivc considerados os casos de greve ou paralisação {je quâlquer natureza;

ó.., - A ialta de quaisquer irens.ujo fornecrÍnento incumbe ao detentor do preço registrado, não

iroderá ser alegada como motivo de iorca maior para o atraso, má execuçào ou inexecução dos
serr,jço: objeto deste edital e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento
dos prazos e denrais condições aqui estahelecidas;

6.5 - Conunicar imediatamente a Preíeitura Municlpal qualquer alteração ocorrida no endereço,
conta bâncárie e outras julgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - Rcsl)eitar e fazer cumprir a Iegislaçâo de segurança e Administração no trabalho, previstas nas
nornras regulâmentadoras pertinentes;

rl {.oRONEL rRÁNCISCO MORSIRA, 45 - CENTRO - CEP; 65.5,}(}-00(} SANTA QUtTmtA DO MARÁNHÀO
ÍHA§ EE}I:

SILVA DEE1Ê*:::J ''
LIMA:984iiiÍ*:3
2075524#§"*:,rl

i ii{)Ii,IoR I

i,itO fEl'Ct R 'l
E
é
i 180 /t)

I

160 244,b0 39.040,00
160 431,00 6ir.960,00
160 155,00 24.U0i],00

1rí) 390,00

GOODYI.:AR IUNi) 160 4.8,2 5

UND 1b0 55,00

liN ) 160 110,65

IJNl) 16t) 264,1t\)

L]NI] 160

UNi) li,il
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ô.7 - Fiscalizar o prrfeito cunrprimento do fornecimento a que se obrigou, catrendo-lhe,
iltegrJirleote, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que seÉ
trerCitla por esta Prefeitura;

().8 - ln(lr'nizar terceiros e/ou à prtipria Preíeiturâ em caso de ausência ou omissão de Íiscalização de
su.r parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar
todas âs nedidâs preventivas, com fiel ohservância às exigências das autoridades competentes e às
d isposiçires legais vigentes;

ír.9 - i:ornecer os produtos, confbrnre estipulado neste edital e de acordo com a proposla
apresentada;

6.10 - 0 aLraso na execuçào caberii penalidade e sançôes previstas no item 12 da presente Ata,

7. DAS OBNGAçÕES DA COtrTRATA§TE

l'. I .- t.() nyocâ r â li citante verlcedorã pa ra a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registradosj

.: IroIrrecer à enlpresa :1 ser contlatada todas as iníormações e esclarecimentos que venham a ser
..'lrfr r{iírs relativamente ao objeto deste Editãl;

7.3 - alctuar o pagamento á empresa nâs condições estâbelecidas neste Edital;

7.4 - No,,ificar por eserito, à empresa contratada, toda e qualquer irtegularidade constatada durante
o lecebrrnento do objeto;

7_5 - Nunhum pagamento será cíetuado à empresa detentorâ do registro, enquanto pendente rie

liquitllçic e qualquer obrigaçâo. Esse fato não será gerador de direito a reaiustamento de preÇos ou

a a tualrzação muretária;

7.6 - Na,r haverá, sob hrpótese alguma, pagamento anleclpado;

7.7 - Íiisciriizâr a execuçâo das obriSações assunidas pelo contratado.

8. DO PAGA'IENTO

8.1 - 0 pâgamento será eíetuarlo até 30 dias após a emissão da nota fiscal deüdamente âteslada pela

Secreta ria responsávei;

il.2 - 0 contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item

['o,-rrr:r rilo, de acordo com o especificãdo l1ô Anexo I e sua proposta de preço'

i 1 (.irso cônstatado algumâ irreguiâridade nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao

(rinr,( cdaf, para as necessárias correções, com as :nforÍ]làç(')es que motivaram sua rejeição, sendo o

paganrenio reàlizado após a reaprescnlaçào das notas fiscais em faturas'

8.4 - Ncnhum pâgamento iscntará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e

ol-.rrgrçôes, nem implicJrá aceitilçio definitiva do fornecimento'

UITÉRÍA DO MARÂNIIÂO
rHAts Stmr:

SILVA DE§#t;''
LIMA;984 ii;S#.
207ss2i[ffi:.,l.:.5.r_

\r . (oRoNt L FIANCISCO VOXI:r*e.Jí (:ENTRo -CEPr 65.540'000- SANTA Q

RubÍi@; '.-
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tj..r-(lLr)ntrâtantelãoeíetuarip:rgamentodelitulr-rdescôntado,oupormeiOdecobrançaemhanco,
i)enl fr)tjto, os que loret:r negocrados rom terceiros poÍ intennédio da Operaçâo de "factoring";

il.t Às ricsprsas Lrantir-ias tlr:iorrentcs de transÍêrên(iâ rle valores para outras praças serào de

lt: g;onsairilidatles do Contratado.

9. DO RrJrUSTAilENTA DE PRCÇOS

9.1 - i)\ preços regrlll'3dos rlunltsr-s!'-âo lnalt€r?do§ pelo período de vigência da presente Atâ'

adllriil; a icvlsâtl n. caso rie desequilíbri, da equaçào econômico filanceira inicial deste

i 5tt.|l]])un[() a pi]l1it.dc detern]inaçâo rnunicipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual

detcr'nrin;ldo.

9.: - Os preços registrados que sofrerem revisào nâo poderào ultrapassar os preços praticados nct

,,r.r..,riu. ,nirtunJo-r" a diíerença percentua) apurada enlre o lalor orl1;inalmente constantt da

i)r{)pl,su e aquele vigente no meruado à época do registro;

1, .i (.,so o preço reglstrado sela superior à média dos preços de mereâdo' a Preíeiturâ solicitãni ao

iornfl:edor, mediante correspontlêniia, retluçâo do preço registrado' de forma a adequá-la'

'rlFratassadaanegoeiaçâocomoprimeirocolotadoaPrefeiturapoderárescindirestaAtae
( (,irvi,ca r, n()s termos da legislâçào vigsnte, e pelo preço da primetra' as demais empresas com preços

rrri"listr"dos, cabendo ,esciião dr,sta aia de registro de preço§ e novâ licit'ação em caso de fracasso na

negociaçio.

g.5 - Se;á consideradol]ompâtivcis com os de mercado os preços registrados que forem iguats 'lu

rnlcrrores à métiia daqrreles apurados pele Prefeitum'

N, DO #INCÍLAYíIENTA DA ATA DE REGISTRO DE PNÉçOS

Itl I - ,\ presenle Ata de Registro de Preços poderá sel clncelada de pleno dlreito' nas segulntes

srtlraçôes:

a ) Qua Írdo o fornecedor trào cuntprir cont as obrigaçóes tonstântes no Edital e nessa Ata de Registro

de Prcçcs;

b) QLrando o Iornecedor der causa a rescisão administr"tivâ da Nota de Emp€nho decorrente deste

liegistro de Preços, nr. t ,po,"'.1-'i'-""'tt" not 'ntit* 
I a Xll' XTll e XVIII do art 78 da Í-ei 8-66ti/93;

r1 ertr quaisquer hlpótcses dc ext'(u{ãÔ totâl ou parclal da requisição/pedido dos produtos

.ir:. ;,r-rente deste registro:

,l) r ,r p re(:()s registratlos se apresentarL'fi1 superiores âos praticados no mercado;

. i r:,'r riirar('s de int('ressê público devldamente demonstrâdas e iust'ficadas;

i) rlrrctrntprir qualquer dos itens da cliiustlla s{lxta ou sétima'

]i)'j ' ocot.rendtr calcelatnento do preço rsgislrado, o íornecedol será iltlurmadtr por

r0r'r er'porldência, a qual será ;unuda ao 1:rocesso administrutivo da presente Ata'

Àv. coiõiltrL aiAÍirsco uonnm"Is CENrRii . cie. ;s-s4õ{0o.-§ÀnilaurrEiiü úi{ARÂiúliío - *
THAIS !i5-.-'g::

srr vr niÉ§Eit'
iiil;inl-sã.ÉÉ
2075sê4&=.?
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. r) .i Ni: caso dê ser ignoradô, incerto ou inacessivel o endereço do fornecedor, a comunicação será
lciu lrrir publicaçâo no Jornal OÍicial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a

pàrIir da riltima publicação.

i 0.4 - A soiicitaçào do íornecerior para cancelanrenao dos preços registrados poderá nâo ser aceiia
0ela Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicâçào das penalidades prevÍstas no Edital.

i 0.5 - Havendo o cãncelamento ilo preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor,
rcliitrvas ao fornecin.rento do item.

i0.6 - Caso a Prefêitura trão se utilize da prerroBativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério,
poderá s uspellder a sua execução e/ou sustar o pa!!âmen to das tã tu ras, alé que o Fornecedor cumpra

integrâlnrente a condição contratual irrfringida.

10.7 - AAta de Registro de Preços será cancelada autoÍnaticâmente nas seguintes hipótêses:

a) Por decurso de prazo de validarie;

n. Dos PREçOS

i l. I - ()s preÇos âpresentados na propostà devem inciuir todos os custos e despesas, tais como:
,rr.ii^ r.irretos e tndiretos, tribulos incidentes, tâxa de administrâçàO, ServiçOS, encargos SOCials,

l,,,iri11\i.rs,seÍlur"cs,fretes, Iucroe outros necessários a0 cumprimento integral do objeto destâ Ata

ile llegistros de Preços.

UITÉRIA DO MARANHÀO

á,ICBj"\gÀ

12. DAS PENALIDADES

l2.l - O descumprimento injustjficado das obrigaçÔes assumidas nos termos deste êditâI, suieitâ à

ro rratada a nultas, consoante o caput e §§ do art.86 tia Lei 8.666/93, incidentes sobre o valor da

Nota de Empenho, oa formâ seguinte:

a) âtrãso até 05 (cin(o) dias, multa de 020/0 (dois por centoJi

i)) a partir do 6e (sextoJ até o linlite do 10e (décimo) dia, multâ de 0470 (quatro por cento)'

cí.acterizando-se a inexec,çào total da obrigaçãô a partir do 11e (décimo primeirol dia de atraso.

12.2 - Sem preiuÍzo das sanções cominadas no art' 87, l lll e lV, da Lei 8 666/93' pela inexecução

rotal ou parcial'do objeto adiudicado,0 Nlunicípio de santa Quitéria, através da secretaria Municipal

tie Administração e Planeiamento poderá, garantida a próvia e ampla defesa' aplicar à Contratâda

multa de até 1OYo idez por cento) sobre o va lor adiudicado;

ll.lJ - se a adlrrdicatária recusar-se a retirar a nota de empenho iniustiÍicadamente ou se não

iii,r.escnrar situaçào regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, suieitar-s€-

, .r,r scguintes penalidades:

.' i l. lulirltâ de até i09/o [dez porcento) sobreovaloradjudicado;

ll.:J.2. Suspensão temporária de participar de licitaçÔes e impedimento de contratâr com o

l4unicÍpro ie Santa Quitéria do Maranhão - MA, por prazo de até 02 (doisJ anos' e'

THAIS qrr: ''
SILVA DE ,i3i:,' .J] J'
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,- i..i. i.lr.,r laraç;io de inidonerdade para licitar ou contratar com a Administração Públic Municipal.

i? 4 - Â liritante, adluriicalária ou .:ontrâtadâ que dt'ixar de entregar ou apresentar documentação
lãlr-a erigida pa.a o certame, ensejar o retardalnento da execução de seu ob,eto, não mantiver a
proposta, íalhar ou fraudar na execuçào do contrâto, comportar se de modo inidôneo ou cometer
lra,rde t)scal, garantida prévia e arnpla defesa, ficará impedida de licitar e confatar com o Municipio
1rr'-lu pr';rzo de até cinco anos e, se íor o caso, o Município de Sânta Quitériâ do Maranhão solicitará o

se u rlesr r edencianlento do Cadastro de Fornecedores dô Estado por igual período, sem prejuízo da

aç àr, penal correspon(lente na forma da Iei:

12.5 - À rnulta eventuâlmenl€ irnpostâ à cortratada será âutomaticamente descontada da faturê a

que t)zer 1us, acrescida de juros nroraiór'ios de lVo (um por cento) ao mês. Caso a contratada nào
tenira nenhum valor a receber rleste órgâo da Preleitura Municipal de Santa Quitériâ do
Maranhâo/MA, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados de sua intÍmação, para

clctuar o pagamento da multa, Após esse pmzo, nâo sendo efetuado o pagamento, seús dados serão

encarninhados ao órgâo competente pâra que seja rnscrita na dívida ativa do Município, podendo,

aiuda a Prefeitura procederà cobrança judicial da multa;

I 2 o - Âs rnultas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos,

lrcTri.r< rru prejuizos que seu ato punível venha causar âo Município de Sântá Quitéria do

l\,t,rr a nhào/MÁ.

ll.: Se a Contratada não proceder ao recolhimento da nulta no prazo de 05 (cinco) dias úteis'

r.rnt;tdos da intimação por pât'te da Secretaria Munjcipâi de Administração, o respectivo valor será

descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de Administração, e, se estes

nào forern suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativâ e
cxecuçào pela Procuradoria Ceral do MunicÍpio;

I l.tl , Dí) ât0 que aplicar penalulade caberá recurso, no prazo de 05 (ciDco) dias úteis, a contar da

ciênc ia da intimação, podendo a Ad minist raçào reconside rar s ua decisâo ou nesse prâ7r) encam in há-

lü de!,idanrente iníortnada para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo'

13. DOS ILICNOS PENAIS

13.1 * Âs infraçôes penais ripificadas na t,ei 8.666/93 serão ohieto de processo judicial da íorma

legalrnente pr€vista. sem preiuÍzo das demais cominaçÔês âplicáveis'

14. DOS REAIRSOS ORçAUENTÀRIOS

14.1 - As despesas decorrentes dâs contrataçôes oriundas da presente Atá de Regislro de Preços'

correrão à conta de dotação orçarnenúria do àno em curso' ou das demais que possam vir a aderir â

presente Atit, ás quais serão elencadas em momento oportuno:

t s . DAS DTSPO§içõES TIXAíS

I . !. I - .ls partes í'icarn, aindã, adstritas às seguintes dis poslções:

I .. 
,l 

L'd"rs as alterações que se íizeren necessárias serào registradas por intermédio de lavratura de

tcrrno ad iLivo a presente Ata de Rcgistro de Preços'

,TTI- LORONEL FRANCISCO I\'IOREIRA,45 CENTRO ' ERIA DO I!!ARÁNIIÂO

THA S SILVA-: '"1
DE -r:l:;
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ll Villculam-se a esta Ata parâ hns de análise

Lietrôurco ISRP rle. 012/?022 e seus anexos e
técnrc:, l,rridrca e de(isào superior r) Editalde Pregão

.i írnpotot O.t ticitantes classifi(ades'

Ill E vedado caucionar ou utillzàr o contÍato ae-cor1e111"!,o' 
1-iesente 

registro para qualquer

,,f,", +i,, finrnauiaa, sem prevlr e expressa autoriza(ào dâ Preleltura'

16. DO FARO

Art. h0 da Lei 8.666193

16. I - As partes contratantes elege n o Fortl da Conta rca de-Saxta Qultéria do Maranhão' Estado do

Nr.r..rnhju, eorno competerlte para J-rrrmir quaisqrrcr questões oriundas do present'e contrato'

*r( rusr\.( os casos omrssos, qu€ ,r; JJil:;lr1;';;.,uirrinr p.r, viâ adminrstrariva, renunciando a

qurür", ou*o, por mais pÍiviiegiad{,r que seia'

rb.z - !: por esrarem de 1",,g";:;'"ll':Tli[Tri,l,lTjl'i]'i;:T:3.1ffii'rli,1Ê:i:1Xfffl:
forma Para um só efeito legâl' llc:

Santa Quitéria do Maranhão - MA' 01 de abril de 2022

/-

Ei\,1PREEND
(lNPi n'28.9

TI{AIS SI

I)rele itu Íâ MuniciPal Santa itéria do Marãnhão

CONTRATANTE

THA| S s I LVÀ"ôÉ B$."tür.**ir"*:s*
Ll MA: 9842075524ffix1'3;*::: -*"""^

Cláudio Rodrigues Esc0rcro

I
IMENTO LTDA '
84.919/0001-86
LVA DE LIMA

MoToRr'1AQ

CPF ns 984.207'552'49
CONTATADO

MOTORMAQ
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