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SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

PREFEITURA MUNICIPAT DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 30.728.42010001-50

CONTRATO DE PRESTACÃO OT SERVICOS

ATA NE REGISTRO DE PREÇOS NS. OI7 /ZOZ2.
PREGAO ELETRONICO SRP NS OI9 /2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO NS. 2022022 . CPL

CONTR-ATO Nq 20220429001 CPL. PMSB/MA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE

EDUCAÇÀO/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÀO DE SÀ0 BERNARDO, inscrita no CNPI sob o 30.728.420 /000L-50,
com sede na Rua Cônego Nestor S/N- Centro - São Bernardo/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato,
representada pela Secretário e Gestor da secretária de Educaçâo sr. FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALH0, portador
da Cédula de Identidade nq 572348 e do CPF nq 182.609.183-15, residente e domiciliado na cidade de Magalhâes de
Almeida,, no uso de suas atribuições legais que lhe confere poderes para celebrâr com a empresa: D R F0NTENELE
CoNSTRUTORA E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o na 22.416.301/0001-33, sediada na rua Av. Cesário

marinho nq 189, sala 01 são domingos cep: 64.160-000 Luzilândia - P[, neste ato representada pelo Sr. Denilson
Rocha Fontenele, portador do CPF 984.973.083-87, RG 2261.125 - SSP/PI, residente e domiciliado na cidade de

Luzilândia/Pl. Doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos contidos na

proposta objero do pREGÃo ELETRÔNICo SRP Ns 019/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVo Na.2022022 - CPL, que

se regerá pela Lei n.q 8.666/93, mediante as cláusulas e condiçÔes seguintes:

CLÁUSULA pRfMf,lRA - DO OBJETO O presente CONTRATO rem por base legal o PR0CESS0 ADMINISTRATIVO Ne.

2022022 - CPL, tendo por objeto Registro de Preço paÍa lutura execuÇão dos serviços de ftanspofte escolar para atendimento

da Prefeitura Municipai de São BeÍnardo/Ma, lntegram o presente contrato, independentemente de transcrição, o edital
seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo 55 inciso XI de vinculação ao edital de

licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do licitante vencedor.

CLAUSULA SEGUNDA. DO VALOR
O Valor global pela âquisiÇão do objeto contratual é de R$: 3.550.350,72 (três milhões quinhentos e cinquenta mil e

trezentos e cinquenta reais e setenta e dois centâvosJ, que inclui os tributos, encârgos, frete ou despesas de qualquer

natureza que incidam sobre o objeto do contrato.

Obieto Registro de Preço para futura execução dos seruiços de transporte escolar para atendimento da Prefeitura

Municipal de São Bernardo/Ma
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PÁGUA/PEDRINHAS/N. ESPERÁNÇA SÃO BERNARDO

SÀo BENEDITO À BAIXA GRANDE

PALMEIRA À BAIXA GRANDE

PITOMBEIRA À PEDRINHAS

SANTO EUGÊNIO A FORMOSA

ANAPURUS/MAMORANA

ENXU À SÀO BERNARDO

ôNreus

ôNrBUs

ÔNIBUS

ôNTBUS

ôNrBUs

ôNrBUs

oNIeus

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, A PREFEITURÁ
MUNICIPAL DE SÀO BERNARDO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÀO/ FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÀO

BERNARDO E DO OUTRO LADO A EMPRESA: D R FONTENELE
CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
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ENXU CURRAIS

MOMBAÇA À SANTO ANTONIO

CAIUEIRO À SÂO BERNARDO

CURRAIS A SÀO BERNARDO

CAMINHO VELHO A CURRAIS

sÂo RAIMUNDo A SÂo BERNARDO

BAIXÂO DO CAPII\4/MAMORANA

ANAPURUS/MAMORANA

ALTO BONITO/SÃO BENEDITO

PALMEIRA À BAIXA GRANDE

SÃo BENEDITo, ANAPURUS À PALMEIRAS

ALTO BONITO/MAMORANA

SÀO RAIMUN Do/CoRIsco/MARRECA À SÃO

BERNARDO
ALTO BONITO MAMORANA

JACARÉ/CIGANA À PORTEIRINHA

COCAL/MORRO

SÂo BENEDITo/MAMoRANA

ôr'rrsus

ôNTBUS

ôutnus
ôursus
ôNrsus

ôtusus
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VEICULO TIPO VAN

ÔNIBUS
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LOTE I _ TRANSPORTE ESCOLAR
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sEcRETARtA MUNlctPAt DE EDUcAçÂo
FUNDo MUNIcIPAL DE EDUCAçÃO

pREFEtTURA MUNrcrpAr DE sÃo BERNARDo

EsrADo Do MARANHÃo
CNPJ: 30.728.420/0001-50

CONTRAN. COM

COMBUSTÍVEL,
MOTORISTA E

MONITOR. QUANTIDADE
DE VEÍCULO,
CONFORME SOLICITADO
PELA GESTÃO

9,67KM3

VEiCULO TIPO
MICROÔNIBUS
CONVENCIONAL
URBANO PARA
TRÂNSPORTE ESCOLAR

DE ACORDO COM AS

NORMAS DO CÓDIGO

BRASILEIRO DE

TRÂNSITO (CTB], COM

COMBUSTÍVEL,
MOTORISTA E

MONITOR. QUANTIDADE
DE VSÍCULO,
CONFORME SOLICITADO
PELA GESTÃO

2BBO 27 .849,60

VAL0R T0TAL R$: 3.118.590,72 (três milhões e cento e dezoito mil quinhentos e noventâ reais e setenta e dois centavos)

LOTE II - TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÀO

43t.7 60,00

CúUSULA TERCEIRÂ . DOS RECURSOS FINANCEIROS
DOS TERMOS DE REFERÊNClA: As despesas decorrentes da contratação da presente Iicitação correrão por conta

de Recursos:

EDUCAÇÃO
12.361.0050.2035.0000 - MANUTENÇÃO DA SECREATRIA DE EDUCAÇAO

3.3.90.30.00 - Materiâl De Consumo {

IúARCA
VLR UNT VALOR

TOTALQTD UND
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OR
D.

OB'ETO

MERCEDES
BENS

LOCAÇÂo DE 02 (DorS)
ôNIBUS coNVENCToNAL
URBANO DE ACORDO
COM AS NORMAS DO

CÓDIGO BRASILEIRO DE

TRÂNSITO (CTB), COM

CAPACIDADE MINIMA DE

+5 PASSAGEIROS

SENTADOS, SEM

COMBUSTÍVEL, COM

MOTORISTA S MONITOR,

MES

7

VAL0R TOTAL R$: +31.7 60,00 uâtrocentos e trinta e um mil setecentos e sessentâ reais

Valor total dos lotes R$: 3.550.350,72 (três milhões quinhentos e cinquenta mil e trezentos e cinquentã reais e setenta e

dois centavos
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cúsULA QUARTA - Dos ACRÉSIMoS E SUPRESSÔES

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçôes contratuâis, os acréscimos ou supressÔes que se

fizerem necessários no fornecimento dos materiais, objeto deste contrato, até 25%o (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrâto, em observância ao art.65 § 1o da Lei 8.666/93.

CúUSULA QUINTA . Do PRAzo DE VIGÊNC|A
O presente contrato entrará em vigor na datâ de sua assinatura e findar-se-á no dia 31/12/2022, podendo ser
prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da Lei

no 8.666/93, e suas alterações.

CLÁUSULA SÉTIMA . Do PAGAMENTO
O pagamento será efetuado após apresentaçâo da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos já a Nota

Fiscal deve estar devidamente atestada pelo Setor Competente e será efetivado no prazo de até 30 (trinta] dias

contâdos da data do atesto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 0s pagamentos, serão creditados em nome da CoNTRATADA, mediante transÍerência
bancaria em conta corrente da CONTRATADA: Agência: 0255-0, Conta Corrente 24983-1, BANC0 DO BRASIL, DR.

F0NTENELE, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Contrato.

PARIíGRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentâÇào fiscal será motivo de correçâo por

parte da CONTRÁTADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seia

definitivamente sanado.

PARIíGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CONTRATADA deverá comprovar sua regularizaçâo fiscal

e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita mediante

apresentação de Certidâo negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da obrigação

da contratada de manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com âs obrigações por eles

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitâção

pAúcRAFO QUARTO - A CONTRATANTE não pagará juros de mora por atraso no pâgamento, cobrado através de

documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de condiçôes

contrárias.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAIUSTE
O valor do presente Contrato só poderá ser reâjustado durânte o prazo de sua vigência, se houver aumento

autorizado pelo governo Federal.

CúUSULA NONA - DAS OBRIGACÕES DA CONTRÂTANTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
bl Designar um servidor da Secretaria Municipal de Educação que será responsável pelo

acompanhamento e fiscalização da execuçào do objeto do presente contrato. Ao servidor designado,

compete entre outras obrigaçôes, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens, estado de

conservação e validade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execuçâo do contrato determinando o que for necessário a regularização das falus
ou defeitos observados: 

.r,,/
V

SECRETARIA MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO

PREIEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 30.728.420l0001-50
12.361.0832.2797.0000 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO FUND.30%o

3,3.90.30.00 - Material De Consumo

cúusuLA sExrA - DA FrscALIzAÇÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de administração: Sr. lzaniel Cutrim
Bogéa que poderá a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento
observando, bem como propor a aplicação das penalidades previstâs deste instrumento.
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FUNDO MUNICIPAT DE EDUCAçÃO
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cl Fornecer a qüalquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da
CONTRATADA, informaçôes adicionais, para dirimir dúvidas e orienta-la em todos os casos
omissos;
d) As decisões e providencias que ultrâpassarem as competências, do representante deverâo ser
solicitadas, a seus superiores em tempo hábil para adoçâo das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na íorma do arl 73, inciso tl, alíneas a e b da Lei8.666/93.

cúusulA pÉcrMA - pAs oBRrcAçoEs pA coNTRATApA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessâo ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRÁTADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços objeto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou ordem dc
Serviços e cronograma de entlega fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, em estrita
observância a sua proposta e ao Anexo Vl, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representáJo na execução do contrato e prestar esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de Educação, quando solicitâdo;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de segunda a sextâ-feira;
e) Cumprir fieimente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrâto e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislação em vigor para
perfeita execuçâo do contrato;
0 Arcar com todas as despesâs, exigidas por lei, relativas ao objeto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
c0rrespondentes;
g) Responder pelos danos causados diretâmente a administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execuçào do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em fâce
da fiscalizaçâo ou acompanhamento efetuado pela Secretaria Municipal de Educação;
h) Reparar, corrigir ou substituir, as suâs expensas, no total ou em pârte, o objeto deste contrato em
que se verificarem vÍcios, defeitos ou incorreções resultantes da execuçào.

CLí§ULA DÉcIMA PRIMEIRA . DAs PENALIDADEs
0 descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeitará a CONTRATADA as sanções previstas na Lei Federâl na 8.666/93, aplicando nos artigos 81 a 88.

PAR/íGRAFO PRIMERO - O atrâso injustificado no cunlprimento do objeto deste Contrato sujeitará a
CONTRATADA, à multa de mora correspondente a 0,30lo (três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do
fornecimento, até o limite de 1070 (dez por cenro).

PARÁGRAFO SEGUNDO - Alem da nlultâ indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à C0NTRATADA, na hipótese de inexecução total ou parciâl do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10 o/o (dez por centol sobre o vaior do Contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitaçâo e impedimento de contratar com a
administraçrão, por prazo não superior a 02 (dois) anosj
d) Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes dã punição.
e) As sanções prevlstas nas alíneas podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea "b".

PAúGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feitâ comunicação escrita à CONTRÁTADA
e publicada no iornal Oficial do Estado ou DOU, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das
penalidades de advertências e multa de mora.

//'
CLÁSULA DÉcIMA sEGUNDA . DA REsCIsÃo
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A inexecução total ou parcial deste contrato enseja â sua rescisâo, com as consequências contratuâis e as previstas
em lei.
Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:

a) - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, Ievando a C0NTRATANTE a comprovar a impossibilidade
da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipuladosi
d) - o atrâso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;
el - a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à C0NTRATANTE;

0 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CoNTRATADA com outrem,
a sessão ou transíerência total ou parcial. bem como a fusão, cisão ou incorporaçào nâo

admitidas no edital e no contrato;
g] - o desatendimento das determinações regulares emanadas pelo servidor a comissào
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as Secretaria Municipal de
Secretaria Municipal de Educação;
h] - o cometimento reiterado de faltas na sua execuçâo, anotâdas na forma do § 1e do art. 67
desta Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretação ou a instauração de insolvência civil;
j) - a dissolucão da sociedade ou o falecimento da C0NTRATADA;
kJ - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da C0NTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
l) - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, jusíncadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a

CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
m) - a supressão, por parte da CONTRATANTE, compras, acarretando modificação do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § 1e do art.65 desta lei;
n] - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CoNTRATANTE, por prazo superior a

120 [cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totâlizem o mesmo prazo,

independentemente do
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurâdo a CONTRATADA, nesses casos,

o direito de optar pelâ suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja

normalizada a situação;
oJ - o atraso superior â 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE

decorrentes dos fornecimentos já recebidos salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela

suspensão do cumprimento de suas obrigâções até que seja normalizada a situaçào:

PARIíGRÂFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,

assegurando o contraditório ea ampla defesa.

PARÀGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) determinada por ato unilateral e cscrito da Administração nos casos enumerados nas

alíneas 'a' a 'i' desta cláusula:
b] amigável, por acordo entre as pârtes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde que
hajâ conveniência para a CONTRATANTE;
judicialmente, nos termos da legislação.

CIJíSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS
0s serviços deverào ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentárias, parte
integrante deste.

PARÁGRAFO PRIMETRO - 0 objeto do contrato será recebido conforme Cláusula Décima, sendo que os serviços que

não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados à disposição da

CONTRATADA, para serenr corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes; L-
L

1xo')0,
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PARríGRAFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÂ0 BERNARDo poderá ser concedido novo prazo

para recebimento dos serviços reieitado. Ocorrendo a rejeição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A

CoNTRATADA será notificada para regularizar no prazo Máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades preüstas no ArL 87 da Lei n" 8.666/93;

CLÁSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAçOES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no ârt. da Lei n" 8.666/93.

cúusulA pÉcrMA sExrA - pA pUBLICAcÃo

Dentro do pÍazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em

resumo, do presente Contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO FORO
0 foro da Comarca de SÃO BERNARDo no Estádo do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento lavrado

em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pelas partes e testemunhas abaixo

do - MA, 29 de abril de 2022f

o

Fran
Se fl0 tor de Fi ças

COMTRA'TANTE

Iu-.L )tt ./L,L4
DRFO TENELE CONSTR ORA E SERVI

cNPl Na 22.416.301/0001-33
Denílson Rocha Fontenele

ADMINISTRADOR
cPF 984.973.083-87
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