
pREFETTURA MUNICIpÀL DE sÃo nEnN,tnoo
ESTADo oo u qner u Ão

eRAÇA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA N. Bó2 - cENTRo - sÀo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389i0001-88

coNTRÂTO PE SRP N. 20220825002.
PROCESSO ADMINTSTRATM N" 2022045 - CPL/SQT/N{À
DA ÁDESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N'OI4I2O22

LADO, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
BERNARDO/MA" ATRAVES DA SECRETANA
MUNtctPAL DE SAúDE, E Do ourRo LADo
A EMPRESA MOTORMAQ
EMPREENDIMENTO LTDA _ MOTORMAQ.

Por este instrumeflto particular, a Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de
Almeida, inscrita no CNPJ sob o nq.06.125.389/0001-88, representado neste ato pelo gestor
responsável FRANCISCo DAS CHAGÁS CARVALHo, portador da Cédula de ldentidade na 572348 e
do CPF na 182.609.183-15, a seguir denominada CONTRÁTANTE, e a empresa MOTORI\4AQ -
lllt{ PREENDINIENTO LTDA - I\4OTORMAQ, inscrito no CNPJ n'28.984.919/000 l-86, sediada na Av.
Getulio Var&as. n" 02, Centro. CEP 65.550-000, São Bernardoil\,14, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr. THAIS SILVA DE LIMA, ponador(a)da Carteira de ldentidade no 5480622/SSP-PA e do
CPF n" 984.207.552-49. a seguir denominada CONTRATADA. acordam e j ustam firmar o presente
Contrato. nos termos da Lei n" 10.520/02, DeÇreto no 10.024119 e subsidiariamente, no que couber, as
disposições da Lei n" 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas.

Chiusula Primeira - DO OBJETO:
L l. Registro de Preço para Íirtura aquisição de pneus para veículos e máquinas pesadas, para atender
as necessidade's da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de SÀO BERNARDO/MA.

Cltiusulo Sagun a - DO FUN DÁM ENTO LEGAL:
Ll.fste conrrato_ len] como^ amparo legal na ADESÃO À ,tra oe REGISTRO DE PREÇOS N"
í111,2022 PREaIAO ELETRONICO SRP N" 012/2022, Realizado pela Prefeitura Municipal de SANTA
()t lTírRlA I)O I\IARANHÃO/MA, e rege-se pelas disposições expressas na Lei n' 10.520/02, Decreto
n" 10.Í12,1119 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n' 8.666/93 e suas alterações
posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integar este

contrato.

Clrinsulq Terc'eirq - DO yÁLOR CONTRATUÁL:
3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à ContÍatada o valor global de R$

230.983.50 (duzentos e trinta mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta cenhtavos.), conforme
descrição dos produlos abaixo:

NR PRODUTOS MARC]A T]N T) QTD v.u v.T

PNEUS 215l75l17.5
IJORRACHUDO

GOODYEAR UND 15 L2A7,OO 19.305,00

2 PNEU 215-75R- 17,5 LISO GOODYEAR UND 15 1,.1,44,00 17.160,00

PNEU 185/60/1s GOODYEAR UND 70 485,05 33.953,50

.1 PNEU 195/75R16C GOODYEAR UND 50 939 46.950,00
.rHArs srLva *Éffiiil::
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PNEU 265/70 /Rr6 GOODYEAR UND 20 1.138,00 22.760,00

() PN EU 175-70-14

i PNEU 22 s/6sR/17

COODYEAR UNI) 60 485,25 29.115,00

GOODYEAR UND 60 1.029,00 67.7 40,00

210.983.50

Cltiutulo Qu tÍr - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
-l.l .As despesas decorrentes da presente licitação conerão por conta dos recursos especificos consignados

no orçamento. classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem

necessárias. através de ordem de fomecimento correspondente:

Clúusulo Se,\to - DO Í-ORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGÁ:
6.1. Os produtos deverào ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no TeÍmo

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

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

produtos que porventura não atçndam às esp€ciÍicações, sob pena das sanções cabiveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o solicitado.

ô.-l.l)s produtos deverào ser entregues no Iocal indicado em cada Termo de Referência, no horário das

09:00h (qualorzc horas) às l2:00h (doze horas).

CLiusuls Sélimo - DO PÁGAMENTO:
7.1 . o pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fomecidos, após a comprovação de

que a em;presa contratada está em dia com as obrigaçôes perante o Sistema de Seguridade Social,

mediante a apresenlação das Cenidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo nfu

superior a 30 itrintat dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fomeçimento dos produtos, dçvidamente

at;stada pelo setor competente. Será verificada tambem sua regularidade com os Tributos Federais,

mediante apresentaçào d'a Certidão Conjunta Negativa, ou Certidâo Conjunta Positiva com efeitos de

Negativa. de TribLrtos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. E vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobrança bancária, mçdiante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob pena de aplicação das

sançôes previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação

irregular perante a Seguridade Social e Tributos Fedetais, conforme item 7 l '

THAIS SILVA DE"Pffi!1::: H#i;
LIMA:9S4207552ffi"'ffi'-

frffi"* 1Pâ.,'
Rubl.iãj-*:':.

t VALOR TOTAL I

l

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SAUDE
10.301.0340.r015.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MLINICIPAL DE SAÚDE
339030-000 - Material de Consumo
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE 10.122.00s0.2054.0000

339010-000 - Material de Consumo
r0.30 r .0340.2072.000 - MANUTENÇÀO DO PAB - FIXO
11903G000 - Material de Consumo
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7..l.As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

cltiu§uto oitava- DA RECOMqOS|ÇÀO DO EQUtLiBRtO ECONÔMICO-FINÁNCEIRO DO
CONTRATO:
8.l.Oconendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a AdminiÍração podená restabelecer a
relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso Il, alínea d, da Lei n' 8.666/93, mediante comprovaÇão
documental e requerimento expresso do Çontratado.

Ckiusulo Nona DA FISCALIZAÇÃO:
().1. A Ílscalização do contrato será feita pelo servidor da Administração lzaniel Cutim Bogéa
8.+ I .8 70.693-72.para a função de fiscal do contrato para exigir o fiel cumprimento do contrato e a
qualidade nos bens ou serviços entregues, Çom base no termo de referência e nas cláusulas estabelecidas
no contrato.

Clúasulo Décima- DOS DIREITOS E RESPONSABIL IDADES DAS PÁRTES:
l0.l.Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da
Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.
I 0.2.Constituem obrigações da Contratada:

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

ll) fornecer os pÍodutos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas na
Clausula I DO OBJETO e Anexo l:

lll)os produlos deverão ser fomecidos integralmente e constante no caso de provimento
ininterruptamente, no caso de manutenção sempÍe que requisitado conforme ordem de
produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .

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

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

esclarecimentos solicitados a e atendendo às rcclamações procedentes, caso ocorram;
Vll)comunicaÍ à CONTRATANTE os eyentuais casos fortuitos ou de força maior, dentro

do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresçntar os documentos
para a respectiva aprovação, em até o5(cinco) dias consecutivos, a partir de sua

ocorência, sob pena de não serem considerados;
Vlll)atender aos encaÍgos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da

execução do presente contoato;
lX)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas:
x)a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescuúvel, pela perfeita condição dos

produtos fornecidos, inçlusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a

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

XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer aÇidentes que

porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indeüdo de patentes e registros.

l0.S.Constituem obrigações da Contratante:
l) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
Il) efetuar o pagamçnto conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

III)designar servidor para acompanhar a execução deste Contratoi
lV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência rçlacionada com a execução

do Contrato.

Chiusulo Décima Prineiro - DA TROCÁ EVENTUÁL DE DOCUMENTOS:
rHArs srLyÂ #isf;Sa:::
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11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a ContÍatada. será realizada através de
protocolo.

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

Cltiusula Dccimo Segundq - DA RESCTS/iO DO CONTRATO:
l2.l.A rescisão do contrato terâ lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de
interposição -jud icial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55. inciso IX, da Lei n'8-666/93 e suas
alterações ros casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

Otiusulu Décima Terceiro - DAS SANÇOES E PENALIDADES:
l:i.l .A liçitanle que ensejar o retardamento da execução do certame. não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na e\çcução do objeto licitado, comportar-se de modo 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 Prefeilura Municipal de São Bernardo/l\'la, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os trotivos determinantçs da punição ou até que seja promovida a rçabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a pena.

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

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

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

l:i.3.1. Advenência;
l:].3.2. Muha por arraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de l0% (dez por cento),

calculada sobre o valor do contIalo, caso não sejam cumpridas fielmentç as

condiçôes pactuadas;
13.3.3. Muha, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de

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

11.3..1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com AdministraÇão poÍ período não supeÍior a 2 (dois) anos; e

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

13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item I3.3.1, não prejudica a incidência
cumulativa das penalidades dos itens ll.l.2, l3-3.3 e 13.3.4, principalmente, sem

prejuizo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do

objeto licitado ou caso haja cumulaçâo de inadimplemento de eventuais cotas

mensais, expressamente previstas, facultada a defesa previa do interessado, no

prazo de l0 (dez) dias úteis.

l-1.-1. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5. poderão ser aplicadas conjuntâmente com os

itens 13.3.1 e 13.1.3. facultada a defesa prévia do inleressado. no prazo de I0 (dez) dias uteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o diÍeito de optar
pela ofeÍta que se apresentar como aquela mais vantajosa. pela ordem de classificação, comuniçando-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 às mesmas condições

estabelecidas neste Edital.

13.7. A apliÇaçâo das penalidades previstas nesta cláusula e de competência exçlusiva da Prefeitura

Muniçipal de sÀo BERNARDo MA.
THAIS SILVÁ TEET::-:
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Cltiusula Décima Qua s - DOS CASOS OMISSOS:
14.l.os casos omissos serâo resolvidos à luz da Lei no 10.520/02, Deçreto no 5.450/05e subsidiariamenre.
no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos principios gerais de
direito.

Cfurusult Décim( Quinta - DO FORO:
l5.l.fica eleito o foro da Corátca de SÀO BERNARDO/MA, E(ado do Maranhâo, para dirimir
quaisquer dúvidas oriundas da interpÍetação deste contrato com exclusão de qualquer outoo, por mais
privilegiado clue seja.

E. por estarem justos e conhatados, as paÍes assinam o presente Contrato, que foi impresso
enr 0-i 1três1vias de igualteor.

I0 de fevereiro de 2022

Cn"5 348SSP/P
CPF n" 182.609.1 t5

GAS C ALHO
unlÇl

FRAN

THAIS SILVA DE
Lll\4A:98420755249

MOTORMAQ - EMPREEND]MENTO LTDA MOTORMAQ
CNPJ n"28.984.919/000 l-86
. THAIS SILVA DE LIN4A

CPF n' 984.207.5 52-49
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