
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARÁNHÀO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA N' 862 _ CENTRO _ SÀO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.t25.389/0001-88

CONTRATO PE SRP N'20220825003.
PROCESSO ADMINISTRÀTIVO r{' 2022045 * CPL/SQT/MA.
DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N' OI42O22

LADO, Á PREFEITARA MUNICIPÁL DE
SÃo BERNÁRDo,MA, ATRÀVÉS DA
SECRETÁRIA MUNICIPÁL DE
ADMINISTRAÇÃO, E DO OUTRO LADO A
EMPRESA MOTORMAQ
EMPREENDIMENTO LTDA .. MOTORMAQ.

Pot este instrumento particular, a Prefeitura Municipal, localizada na Praça Bernardo Coelho de Almeida,
inscrita no CNPJ sob o n'. 06.125.389/0001-88, representado neste ato p€lo gestor responsável
FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO, portador da Cédula de ldentidade n" 572348 e do CPF n'
I82.609.183-15, a seguir denominada CONTRATANTE, e a empresa MOTORMAQ -
EMPREENDIMENTO LTDA - MOTORN,IAQ, inscrito no CNPJ n"28.984.919/0001-86, sediada na Av.
Cetulio Varga§, n" 02, Centro, CEP 65.550-000, São Bernardo/MA, poÍ inrermédio de seu Íepresentante
legal o(a) Sr. THAIS SILVA DE LIMA, portador(a)da Caneira dç Ídentidade no 5480622/SSP-PA e do
CPF n' 984.207.552-49, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e j ustam firÍrar o pres€nte
Contrato, nos termos da Lei no 10.520/02, Decreto no 10.024119 e subsidiariamente, no que couber, as

disposições da Lei n'8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas.

Cldusula Primeira - DO OBJETO:
I .l . Regisho de Preço para futura aquisição de pneus para veículos e máquinas pesadas, para atender
a. nc(cssidade> da Secrelaria de ADMINISTRAÇÃO da Prefeilura Municipal de 5ÀO
BI]RN,\RDO/MA.

( kíasulu Segundo DO FUNDÁMENTO LEGAL:
l.l.Esre Çontrato- tem como^ amparo legal na ADESÀO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N"
01,1i2022 PREGAO ELETRONICO SRP N'012/2022, Realizado pela Prefeitura Municipal de SANTA
QUITÉRIA DO l\,,ARANHÃO1MA, e rege-se pelas disposições expressas na Lei n' 10.520/02, Decreto
n" i0.024i19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 e suas alteÍações
posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este

contrato.

Clóusuh Terceira - DO VÁLOR CONTRATUAL:
3.1. Pela execução do objeto ora Çontratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R$
1.079.247,15 (Um milhão setenta e nove mil duzentos e quarenta e sete Íeais e quarenta e cinco
centavos.), aonforme descrição dos produtos abaixo:

LOTE XXI - PNEUS E CAMARAS ADM
ITE]\T DESCRIÇÀO .1I ARCA T]ND QTD V. UNT V. TOTAL

460 PNEU 295/80i22,5 COODYEAR UND 15 3.392,00 50.880,00

461 PNEU 275-80R22.5 LrSO GOODYEAR Lll\lD 2.800,00 56.000,00

162 P\EU 275-8OR]].5 BORRACHI IDO GOODYEAR Lr N-D 20 3.099,00 61.980,00
,l6l PNEU IOOOR-2o PLC8 COODYEAR LI}.ID 25 2.225.25
,16,1 PNEU 9OOR.2O GOODYEAR UND 20 r.999,00 39.980,00
.165 PNEUS 2I5l75/ I 7.5 BORRACÍIUDO GOODYEAR L]I.]D 15 L287,00 19.305,00
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PREFEITLIRA M[INICIPAL DE SÀO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÀO

PRAÇA BERNARDO COELHO DE ALMEIDÂ N'862 _ CENTRO _ SÃO BERNARDOTMA
CNPJ: 06.125389/0001-88

166 PNEU 215-75R-t7.5 LISO GOODYEAR LND l-5 1.144,00 I 7.160.00

.170 PNEU 12.5/80/8 GOODYEAR LIND i0 2.984,00 E9.520,00

17 t PNEU 14OO-24 I2 LONA COODYL]AR Lrl,\rD 20 6.26'7,00 115.i40,00

171 PNEU 265/6OR I8 GOODYEAR UND l0 t.322,00 39.660,00

473 PNEU 17.5 - 25 GOODYEAR UND 20 7.500,00 r50.000.00

PNEU 750-I6 LISO COODYtTAR UND | 60 1.029.00 6t .740,00

J71
.l7lt

P\EU 750-I6 BORRACHUDO GOODYEAR LND 60 L 16 t,00 69.660.00

CAMARA 17.5.25 TR I I75 COODYEAR LND 80 460 36.800.00

l7q CAMARA 750- I6 GOODYEAR UND 8u 85,99 6.879,20

:180 CAMARA DÊ AR I OOOR-2o GOODYEAR r66 4.980,00

,t8 t 6[N,1apa DE ap 12,573973 COODYEAR UND ti0 244 I re.s20.00

GOODYEAR LrliD 80 431 3.1.480.00

18.1 CAMARA DE AR 9OOR-20 GOODYEAR LND :10 155 4.650,00

.l8l CAMARA KNl 24 TR2]OA GOOD.|'ÊAR LN-D 80 390 3l .200,00

.185 PROTETOR ARO I6 GOODYEAR L,hiD It0 48,25 3.860,00

186 PROTETOR ARO 20 GOODYEAR I.]ND .t0 55 1.650,00

4{i 7 PROTETOR ARO 2,I COODYEAR LND 80 110,65 8.852,00

188 PROTETOR ARO 25 GOODYEAR LND 80 261 2r.120,00

189 PROTETOR 12.5180/8 GOODYEAR LND 80 375 30.000.00

.190 PROTETOR I7.5/25 GOODYEAR LND 80 .18 0 38.400,00

VALOR TOTAL DO LOTE r.079.2{7.45

176

Cttiu:iuh ouaúa - DOS RECURSOS FINÁNCEIROS:
4.1 .As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados

no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotaçÔes que por ventuÍa se fizerem

neccssárias, através de ordenr de fornecimento cortesPondente;

DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA

^I)I\IINISTRAÇÂOO.I,I2].OO5O.2OI2.OOOO. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

li90i().000 - Outros Serviços de terceiros Pessoa Juridica

Cltiusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:
6.1 . os produtos deverao ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade especificadas no Termo

de ReÍêrência Anexo I deste Edital, s€ndo que a inobservância destas condições implicará recusa sem

quc caiba qualquer tipo de reclamação por paíe da inadimplente. A cont atada obriga-se a substituir os

produtos que pórventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis'

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

6.l.Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das

09:O0h (quatorze horas) às l2:00h (doze horas).

Cldusulo SétimL - DO PÁGÁMENTO:
7. | . O pagamento será efetuado mensalmente' referente aos produtos fomecidos, após a comprovação de

qr" u 
"*lpr"ru 

conratada çstá em dia com as obrigações p€rante o Sistema de Seguridade Social'

mediante à apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não

superior a 30 itrinta) iias, contados da entrega da Nota Fiscal de fomecimento dos produtos, devidame e

atestada pelo setor Çompetente. Seni verificada também sua regularidade com os Tributos Federais'*^,B3'1mfi
Ll MA:98420756 §i-11,1:.'s::-
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mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da Uniâo.

7.1. E ledada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em

cspecial 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..l.Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO cáso o mesmo se encontre em situação

irregula[ perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7..1.^s Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornccimento.

chiusula oitavq- DA RECoMPost(-Ão oo egutLinRlo E|oNÔM|Oo-FINANCETRO DO
CONTRATO:
8.l.OcoÍÍendo desequilíbrio econômico-financçiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nos termos do aÍ. 65, inciso ll, alinea d. da Lei no 8.666/93, mediante comprovação

documental e requerimento expresso do contratado.

Cliusul( Nona - DÁ FISCÁLlZÁÇAO:
9.1. A fiscalização do contrato será feita pelo seÍvidor da Administração lzaniel Cutim Bogéa

84 I .870.693-72.para a função de fiscal do contrato para exigir o fiel cumpÍimento do contrato e a

qualidade nos bens ou serviços entregucs, com base no termo de referência e nas cláusulas estabelecidas

no contrato.

Cláasula Décima - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DÁS PARTES:
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 ConÍatada:
l) entregar os produtos às suas expensas, no local indiçado na cláusula sexta do pÍesente

conúato:
tl) fornecer os produtos. rigorosamente 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 dç

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

lV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento

das obrigações deco(entes deste Contrato;
V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;

VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por paÍte da CONTRATANTE, pÍestando todos os

esclarecimenlos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;

VII)comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro

do prazo de 02 (dois)dias úteis após a veriÍicação do fato e apresentar os documentos

para a respectiva aprovação, em até os(cinco) dias consecutivos, a panir de sua

ocorrência, sob pena de não serem considerados;

Vlll)atender aos encaÍgos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais dçconentes da

execução do Presente contrato;
lx)manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidasl
X)a Contratada respondçrá, de maneira absoluta e inescuúvel, pela perfeita condição dos

produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo'lhe também, a

dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratant" O"""tUo t"l]XÊTÍn*r*,**

LrMA e84m7E'iÊA§



Processo.irO 'J§oqí
Folha: tct
Rubrica: {.

PRET'EI'I'T]RA MI.JNICIPAL OE SÃO NNNN.IITOO
fsrADo Do MARANHÀo

pR.{Ç{ BERNARDo coELHo DE ALMETDÂ \" 862 - cENTRo - sÃo BER\ARDo/l\l,{
(lN PJ | 06.125.389/0001-88

XI) serâo de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

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

l0.3.Constituem obrigaçôes da Contratanle:
l) fiscalizar e acompanhar a execuçâo do objeto deste Contrato;

I I ) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento;

Ill)designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;

lV)comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relaçionada com a execução

do Contrato.

Cltiusulu Décimo Primeiru - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

ll.l. A troca eventual de documenlos entre a Conttatante e a ContÍatada, será realizada através de

pÍotocolo.

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

cttiusuh Décima segundo - DÁ RESCISÃO DO CONTRÁTO:

12. LA rescisão do cãnrrato terá lugar de pleno direito, a c'itério da Contratante, independentemente de

interposição j ud iciat ou extrajudicial, em conformidade com o art 55, inciso tX, da Lei no 8 666/93 e suas

aherações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei'

Cldusulo Décima Terceiro - DÁS SANÇOES E PENALIDADES:
if.t.À li"irrn," que ensejar o retardame;to da execução do certame, não mantiver a proposta' falhar ou

fturd", nu 
"*."riao 

do Ájeto licitado, comportar-se de modo inidône-o' fizer declaração falsa ou cometer

ii"rà. fr"a, gurà*ido o ãireiro prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar

com a prefeiirira Municipal de sâo Bernardo/Ma, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto 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 registrada no.Diário O.ficial do Estado € no caso de suspensão de

ticitar. o LICITANTE deveiá ser descred.n"i"do po, igual período, sem prejuízo das demais cominações

legais.

ll...l.\o caso de inadimplemento, o coNTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

l 3.i. l Advertência:
ú;i;';;;';i.t" a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 107o {dez^por cento)'

"uifutuãu 
roUra o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as

condições pactuadas;

ürfri-r"i"üa, simples, de 0,4% (quatro décimos por. ce.ntol' na hipótese de

;;;;;;;;pú*nto de sua§ obrigaçoes contratuais' calculada sobre o valor da

fatura.
S-rr""rtu" temporária de panicipação em licitação e impedimento de contratar

com Administraçâopor periodo nãosuperiora 2 {dois)anos: e . .

ó"i"t"oã" a" itià"ireidade para licitar ou contrataÍ com a Administraçào Pública'

l- ""i"L"a" 
da sanÇão prevista no item 1331' não prejudica a incidência

;;i;ii;il penalüades dos itens 13 3 2, 13 3 3 e 13 3 4' principalmente' sem

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

Illi,i" ltri"a" ." calo haja cumulação de inadimplemento dr eventuais cotas

íi"r"rr,-"-tà*"r.nte pávi«as. faiulrada a defesa préria do interessado' no

prazo de l0 (dez) dias útcis. THAIS fii;g+: -SILVA ÔE EUigiE*T
LIMA 98420!iã3s-

755249 ffi: i--:
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13.4. As sanções pÍevistas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderâo ser aplicadas conjuntamente com os

itens 13.3.2 e 13.3.3. facultada a defesa prévia do interessado. no prazo de l0 (dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, res€rva-se ao órgão contratante o direito de optar

pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificaçâo, comunicaÍldo-se,

em seguida, a Comissão Permanente de Licitação CPL. para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições

estabelccidas neste Edital.

11.7. ,\ aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura

\4unicipal de sÃO BERNARDo/MA-

Cláusula Décima Quarta - DOS CÁSOS OMISSOS:
I 4. I .os casos omiios serão resolvidos à luz da Lei n' 10.520/02, Decreto no 5.450/05e subsidiariamente,

no que couber, as disposições da Lei n" 8.666/93 ç suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de

direito.

Cltiusulo Décimo Quints - DO FORO:
15.I .Fica eleito o foro da Comarca de SÃO BERNARDO/N'14, E$ado do Maranhão' para dirimir

quaisquer dúvidas oriundas da interpÍetação deste contrato com exclusão de qualquer outro' por mais

E, por estaÍem ju
em 03 (três) vias de igual teor.

stos e contratados, as Partes . que Íoi impresso

de fevereiro de 2022

FRANCI
(in'5 SSPi Pi

CPF n" 1 82.609.1 83-

THAIS SILVA DE

HO

l5

LIMA:98420755249
MOTORMAQ - EMPREENDIMEN

CNPJ n"28 984 91

Tó LTDA - MOTORMAQ
9/0001-86

THAIS SILVA DE LIMA
CPF n' 984.207.5 52-49

- MA,

Bcrnardo

o

nanr o presente ContÍ
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privilegiado que seja.


