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coNTRATO PU SRP N'20220825001.
PROCESSO ADNt TNTSTRATM ,V" 20220.Í5 - CPL/SQT/MA.
o,r eoesÂo A ATÀ DE REGtsrRo DE PREÇo N" 0l{/2022

(.ONTRA O QTiE ENTRE SI FAZtrM, DE
IIM LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL
DE sÃo BERN,{RDo/MA, ,ctRAvÉs ol
SECRETARTA DE EDucÂÇÃo/ FUNDo
\41\tctPAL DE EDT CA(ÃO DE SÂO
BERNARDO E DO OUTRO LADO A
EMPRESA VO I OR\ÍAQ
ITMPREENDIMENTO LTDA MOTORMAQ

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/MA. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO/ FUNDO ]\4UNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO BERNARDO, iNSCTitA NO CNPJ SOb O

30.728.4i0l0001 -50. com sede na Rua Cônego Nestor SÀi- Centro São Bernardo/MA, a seguir

denominada coNTRATANTE, nesre ato Íepresentada pelo seüetário municipal, sr. FRANCISCO DAS

CHAGAS CARVALHO, brasileiro, divorçiado, portador do RG n" 5 72348SSP/Pi e CPF n' 182.609.1 83-

l5aseguiÍdenominadaCoNTRATANTE,eaçmpTesaMoToRMAQ.EMPREEND|MENToLTDA-
MOTORMAQ, inscrito no cNPJ n.28.984.919/0001-86. sediada na Av. Getulio Vargas, no 02. centro.

CEP 65.550-000. São Bemardo/MA, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr' THAIS SILVA

DÊ LINÍA, ponador(a)da Carteira de ldentidade no 5480622/SSP-PA e do cPF n' 984.207.552-49. a

seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o pre§ente Coítrato, nos termos da Lei n'

10.520/02. Decreto no 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93,

assim como pelas cláusulas a seguir expressas.

Cl.iusulo P meira - DO OBJETO:
I .l . Registro de Preço para fulura aquisiçâo de pneus para veiculos e miíquinas pesadas' para atender

as necessidades da Prefeitura Municipal de SÀo BERNARDoi MA'

Clúusula Seguntta - DO FUN DAMENTO LEGÁL:
2.|.Este conrato tem como amparo legal na ADESÃO À er'q oe REGISTRO DE PREÇos N'

õr+,16:Z pruCAO ELÊTRôNlôO SRP N" Ol212022, Realizado pela Prefeitura Municipal de SANTA

QUITERIA DO MARANHÃO/MA, e rege-se pelas disposiçôes expressas na Lei n' 10 520/02' Decreto

n" 10.024i 19 e subsidiariamente. no que couber. as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas alterações

foste.iores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este

contrato.

Cltiusuls Terceiru' DO yALOR CONTRÁTUAL:
3.1. Pela execuçào do objeto ora contÍatado, a Contratante pagará à Contratada o valor Slobal de RS

àOS.ttZ5O (seiicentos e cinco mil oitocentos e oitenta e dois reais e cinquentâ centavos )' conforme

descrição dos produtos abaixo:

PRODT 1'OS\R MÂR('A I'NT) Q]'D v.tr

PNEt- 195i80i22.5
I

COODYEAR L\D 20 3.392,00 67.840.00

l
i0 2.800,00 84.000.00
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAçÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
cNPJ: 30.728.420/0O01-50

v.'r

PNLL lT5-80R22.5 l.lSO cooDYEAR I trND

I



Rubrica: 4_-SECREÍARIA MUNICIPAL DE EDUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAI. DE EDUCAçÃO

PREFEIÍURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESÍADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.420/0001-50

(,
PNÊr ts 215/75/17.5
BORIiACHT]DO

Cltiusuto Quarto - DOS RECIIRSOS FINÁNCEIROS:
4.1.As deslesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dls recursos especificos consignados

no orç"ràto, classificada coniorme abaixo ispecificado e demais dotaçôes que por ventura se fizerem

necessárias. através de ordem de fomecimçnto correspondente:

DOIAÇiO ORÇ AMENTARIA
l].i6 r.ô050.20i!.000 - MANUTENÇÃo DA SECRETARIA DE EDUCAÇAo

.,1.1s010-000 - Nlaterial de Consumo

I 2.]6I .08 ]2.2I97.OOOO - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND' 30%

ii90l0-000 - I\laterial de Consumo

CIIíUSUIO SEjrÍA . DO FORNECIMENTO E LOCÀL DA ENTREGA:

6.1 . os produtos deverão ser entregues, na qualidad€, qlantidade e periodicidade especificadas no Termo

à" n.àler.iu Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condiçôes implicará recusa sem

oue caiba qualquer tipo de reclamaçâo poÍ parte da inadimplente A ContÍatada obriga'se a substituir os

;;;;"t o;ü;.;rià nao ,t.naum a' especificações' sob pena das sanções cabíveis'

6.2. os produtos deverão ser fomecidos de acordo com o solicitado'

6.3.Os produros deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência' no horiirio das

09:Ooh (quatorze horas) às l2:00h (doze horas)'

Cltiusultt Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento seÍá efetuado ,tn'-ulÍn"nt"' refeÍente aos produtos fomecidos' após a comprovação de

que a empresa contratada "r, ", 
ãi" 

"orn 
as obrigaçõei peÍante o Sistema de Seguridade Social'

;;;; ;;p;";*taçào das certidô€; Negativas de-úbito; çomo o INSS e o FGTS' no prazo não

t,,p*;; 3ti;;;;; iiur. .on*aot áu 
"ntref,a 

da Nota Fiscal de fomecimento dos produtos' devidamente

ateslada pelo setor competenle t"tu "tit"ua' 
umbém sua regularidade com os Tribulos Federais'

THAI§ 9+:":..:.:
SILVA DE -Éê. '

LIMA:9842:F'.1
07s524§ iã:

92.970.0030 3.099.00UNI)COoDYEARPNEt 175-80R22.5
BORRA('HI,Do

l l r.262.50UND 50COODYEARPNEL i l O()()R.2O PLGS
1

59.970,00-10 t.999.00PNEt 900R-10
5

t.287,00 51.480.00t,rNt) '10CiOODYEAR

.15.760.001.144,00TJND 40COODYEARPNF.L I l5-7-iR- 17.5 LISO
7

14. r40.0030 t.138.00U\DCOODYEAR

t.322,00 t9.660.0030UNT)COODYEARPNEU 265i60R l 8I
8.300.00I66,00L, i t) 50COODYEARt0 

L

CÁNIARA DE AR IOOOR.

20
155,00 7.750,0050L:NDCOODYEARCAN]ARA DE AR 9OOR-20

1l

2.750,0050 55,00GOODYEARPRO IETOR ARO 20l
ír0s.882.50

VALOR TOTAL
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SECRETARTA MUNtcteAL oe eouclçÃo
FUNDo MUNTcTPAL DE EDUcAÇÃo

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

EsrADo Do MARANHÃo
CNPJ: 30.728.420/0001-50

mediante apresentação da Certidâo Conjunta Negativa. ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada nestc Edital, em
especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7..1.;\s Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimeÍúo

clúusula oitaw- DA REC)MPOStÇ,iO DO EQUILÍBR|O ECONôMICO-F|NANCE|RO DO
CONTRATO:
8.1.Oçonendo clcsequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabeleÇçr a
relação pactuada. nos termos do art.65. inciso Il, alinea d. da Lei n" 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do contratado.

Cldusulo Nonu - DA FISCÁLIZAÇAO:
9.1. .A fiscalização do cont.ato será leita pelo servidor da Administração lzaniel Curim Bogea
8.1 I .870.693-72.para a função de fiscal do contÍato para exigir o fiel cumprimento do contrato e a

qualidade nos bcns ou serviços entregues. com base no termo de referência e nas cláusulas estabelecidas
no contrato.

Chiusuls Décimo - DOS DIREITOS E RESPONSÁ BILIDÁDES DÁS PÁRTES:
10.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da
ContÍatada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
| 0.2.Constituem obri-saçôes da Contratada:

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

conkatoi
ll ) t'ornecer os produtos, Íigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na

Clausula I DO OBJETO e Anexo I:
lll)os produtos deverão seÍ fomecidos integÍalmente e constantç no caso de provirnento

inintenuptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conformç ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino.

l\') assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento
das obrigações decorentes deste Contrato;

V ) Não transferir, tolal ou parcialmente. o objeto deste Contrato;
Vl) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
\Il l)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fornritos ou de força maior, dentro

do pmzo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos
para a respectiva aprovação, em até os(cinco) dias consecúivos. a partir de sua

oconência, sob pena de não serem consideradosi
Vlll)atender aos encargos trâbalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da

execução do presente contratol
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 suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a
dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;

Xl) serão de direta e exÇlusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porventura ocoÍram na entrega dos produtos e o uso indeüdo de patentes e rcgisLos.
ÍHArS 

FSTLVA 
i,i= - 
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7.-1.\enhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação
irrcgular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1 .
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SECRETARTA MUNlcrPAt DE EDUcAçÃo
FUNDo MUNIcIPAL DE EDUCAçÃO

pREFEtTURA MUNtctpAt DE sÃo BERNARDo

EsrADo oo MARANHÃo
CNPJ: 30.728.420/0O01-50

l0.3.Constituem obrigações da Contratante:
l) fiscalizar e acompanhar a execução do ob-ieto deste Contrato;
ll) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

Ill )designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
IV )comunicar à CoNTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução

do Contrato.

Clriusula Décimo Primeira - DA TROCA EyENTUAL DE DOCUMENTOS:
Il l. A trocâ eventual de documentos entre a Contratante e a ContÍatada, será realizada atÍavés de

protocolo.

I l.2.Nenhuma out.a forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cltíusulo Décims Segunda - DA RESCTSÃO DO CONTRATO:
l2.l.A rescisão do contrato terá lugaÍ de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de

interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art.55, inciso lX, da Lei n" 8.666/91 e suas

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

Cldusuta Décima Terceiro - DAS SÁNÇõES E PENÁLIDÁDES:
ll. | .A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiveÍ a pÍoposta, falhar ou

fraudar na e\ecução do objeto licitado, componar-se de nrodo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal. garantido o direito prévio da citaçào e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar

com a Prefeitura Municipal de São Bernardo/Ma, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, §nquanto perdurarem

os motivos determinanies da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria

autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente rçgistÍada no Diário oficial do Estado e no caso de suspensão de

licitar, o LICTTANTE deveiá ser descredenciado por igual periodo, sem prejuízo das demais cominações

legais.

l-i.3.No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

l3..l.l .

t3..l.l

I 3.3..1.

Adveíência:
Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias. no percentual de l0olo (dez-por cento),

calculaàa sobre o valor do aontrato. caso não sejam cumpridas fielmente as

condições pactuadas;

Multa, mo;atória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de

aúaso no cumprimento de suas obrigações contatuais, çalculada sobre o valor da

fatura.
Suspensão temporária de panicipação em licitação e impedimento de contratar

conl Administração por período não superior a 2 ldois) anos; e

Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administraçâo Pública'

A aplicaçâo da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência

cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13'3 4' prinçipalmcnte' sem

nreiuizo de outras hiDóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do

objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemsnto d€ eventuais cotas

mén.ais, e*pressamente ptevislas' facultada a defesa prévia do interessado' no

prazo de l0 (dez) dias útçis.

13.i.5
r3.3.6

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3 4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os

itens I 3.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de l0 (dez) dias útei': 
. .- 

----,"-
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçAO
FUNDo MUNtcrPAr- DE EDUcAçÃo

pREFE|TURA MUNtctpAt DE sÂo BERNARDo

EsrADo Do MARANHÃo
CNPJ: 30.728.420l0001-S0

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item | 3.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa pela ordem de classificação. comunicando-se,
em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita as mesmas condições
estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicaçâo das penalidades previstas nesta cláusula e de competência exclusiva da Prefeitura
\lunicipal de sÀo BERNARDO'\l{.

( ltiusuls Décima Quorta - DOS CASOS OMISSOS:
l-l.l .Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n' 10.520/02, Decreto no 5.450/05e subsidiariamente,
no que couber. as disposições da Lei n" 8.66ó193 ç suas alterações posteriores, e dos principios gerais de

rl ireito.

Cltiusuls Décima Quinta - DO FORO:
15. I .Fica eleiro o foro da Comarca de SÀO BERNARDO/MA, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso

, l0 de fevereiro de 2022

Cn"5 8SSP,'Pi

CPF n' I 609.183-

Ao

THAIS SILVA DE
LIMA:98420755249

MOTORMAQ - EMPREENDII\,,IENTO LTDA _ MOTORMAQ
CNPJ n"28.984.919/0001-86

. THAIS SILVA DE LIMA
CPF n" 984.20?.552-49

Prefc

São B

[]crnarunicipal

o

em 03 (três) vias de igual teor.


