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CONTRATO N" 040 / 2022-PMSM

CONTR-\TO DIt lr()ttNECINÍENTO QUE
ENTRE S] CEI,}.]BR.\NÍ A PREFEITURA
MUMCI?AL DE SANTANA DO
MARANHÃo, E Â EÀrpnr,s.\ ALTERNATIVA
PNEUS, BATERIAS E ÀUIO PARTS LTDA
CNPJ: 32.855.084/0001-31, NÀ F()I§L\ ÀB,\I\O.

.\ Prefeitua Municipal de Santana do Maranhão. ente de Düeito Público, sinrada à .\r'enida
(iorernadora Roseana Samey, n" 1.ooo. Ccnúo. Santana do Maranhâo. através do l-undo
Nlunicipâl de Saúde, inscrira no CNPJ sob'it' n:?1:l:426.957 /Atfr1 10. doravante denomirada
CONTRATANTE, neste ato, re presentado pela.§iL Michclle Galgani da Cunha Silva, biasileira,
residente nesre Ilunicipio. RG n" 018826552001-3 e CPF n." 0lú.8rrl.8rt1 ll. e de ouuo. a

emprcsa ,\ITEtuNATI\'-\ PNEUS, BÂTERIÂS E ÂUTO PÀRI'S LfD-\, doravante
denominada CONTRATADÁ" situada ra \ENIDÁ PAULINO NIl\'ES, N"-+ó2, NÍONTL
(-,\S1ELO, l--TOL\/fL\, CNI']J n." 32-855.08.1/0001-31, Inscriçâo Ilstadual n" 12.592.005-9,
neste ato representado por RON.\I,DO FERREIR{ DE SOUZÂ, R(i. n" 5150-1-195.1, CPF n."
765.961.023-91, ãrmam o ptesente CONTRATO de fomedmento, conforme consta do
Processo Àdministradr.o n-" Processo Administrativo n" 260122192312022 -PMSM, refereote ao

PREGÀO ELETRÔNICO N ol/2o22 PMSNI, submeteado-sc as parres às disposiçôes
conitaotcs da Lei n." 8.ú66/93,e suas alterações posteriotes e as cláusulas e condições seggrntes,
CI-AUSUT-A PRTMETRÁ - DO OBJETO

L l. o presenre in jrrumento lcm pof obiero a coNTRAl AÇÀo DE EMPRLSA
ESPICIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA OS VEICULOS.
LEVES E PTSADOS DAS S ECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÀO E fI\ANÇAS. EDUCAÇÀO
E SA Ú DE DO MLTN IC IPIO DF SANTANA DO MÁ.RANHÃO/]VIE. "- c.,I I formida de com os II ens

registra<los na Âta de RegistÍo de Pteços n" O3/20?2-PMISM. c da proposta apresentada pela

CONTRÂTAI'À

CIÁUSULA SEGIJNDA. DÂ FORMÀ DE DO SERVrÇOS

.\ CONTRÃTADA obriga se a
nccessidade da CONTRÂTANTE em a , após o recebimento da Ordem de
Fornecimento/Serviço, emitido pela CONTRATANTE, acompanhado das respectivas Notas
Fiscais:

PARÁGRÂFO PRIMEIRO

À empresa fica obripJada a enregar os produtos/executar os serviços, no almoxarifado
da Secretaria N{unicipal de Saúde, Âvenida Governadora Roseana Sarney, S/N, CENTRO, CEP:
65550-000, Santaoa do Maranhào/l\{a, de segunda a sexta-feira acompanhado das respectivas
notas fiscais-

PARTIGRÁFO SEGUNDO

tar sen'iço de acordo com a
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b) I,im caso de nào confirrmidade, o sen'idor designado deroheri os

acourpanhados da Nota liiscal, para as der,-idas corrcçõcs.

PARAGRAT.O PRIMEIRO

^ t -4...1*-.t- ^. e"Á"1l'oderao scr rclellaoós os produtrrs/icrvlços em desâcurd(' côm as octelrrrlnaçoes
F.difal e serrs anexos

PART(GRÁFO TERCEIRO

,\ (-()lrtrâtàde obriga se a entrcgar os produto-s/pre star os scn'ic,,s a que sc reicrc r'\r( c{,otratL)
de acorclo estritamcnte com as espccihcacões nele descr-itas. scrrckr de sua intcira rcsponsabiliclade
a substituicrio clo-. mesmos quanclo constatado pcla autori<iaclc competeote, no seu reccbimento,
nào cstatcnr cm conformidadc corn as refêridas espcciÊcaçircs, n()s termos do art. 69, da Lci n"
8.666/93.

CLÁIISTN-A TERCEIRA DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

,\ srmplcs cntrella dos produtos/prestaÍ os serviços, objeto desre contrato niio impLica na sua

aceitacào dchniúr'a, o que ocorrerá após a vistoria e comprovaçâo da conlormiclacle. cont-orme
abairo dcscrito:

I - Provisoriamente, a partir da entega/presta$o, para efeito da verificação da c,,nt,,rmidadc
com a\ eil)( ( ificações. constantes ncsle cônlratô.

' 
''":il 'l

II - Definitivamentê;i,àtós a verificação da conformidade com as.iôipecificações constantes,
ne.le cnrltrilr(,. ( -ua cuncequente act ir,tcio:

a) I'-nr caso dc conformidadc. o sen-idor designado arestará a ettúraçào dr entrege dos

proclutos/prestar os sen'icos no verso da Nota Fiscal c a encaminhará ao Scror I:inanceiro
tla CONTRÂTANTE, para fins de pzgamento;

utorod

:

1)

Os produtos dc\-eràe estar conrid()s em embalagens prtiprias, sem clualclucr violacão ou
dani6caçào, obcdecendo aos respcctir.os prazos de ralidade, das marcas oierecidas.

Os produtos scrào recebidos e accitos e/ou sen-iços prestados após inspccào rcalizada peio
FISCAL DE CONTRATO ou pelo serr-idor eacarregado pelo recebimcnto, podendo ser

rejeitados caso nào atendam ao quanLitativo soliqitado ou não estejam em pcrfcitas condições
para a trtiliz.rçi,,.

Os proclutos/scn'iços contcncJo bar-xa qualidade, ou que estejam em dcslcorclo com as

especificacrics contidas no 1s1rn,, tle Referência e Proposrr (la contratada, serào rcjcitados pela
CONTRATANTE.

CI.AUSUI-A QUARTÂOBRI GÀçÕESDÀCONTRÀTÂDA
se obriga a:

Executar ltelmente o ob jeto con s legais, verihcando sernpre o
seu bom descmpenho, cumprindo os p em confortnidade com a propostâ
apresentada e nas orientações do Fiscal do Contrato, observando sempre os critérios de qualidade
dos produtos ou serviços a serem fornecidos/prestados;

Respeitar as nonnâs e procedimento de conrole interno, inclusive de acesso às dependências da
Contratante;

Fornecer/Sen'iços todos os itens cotados em estrita conformidade com as especiFrcaçôes exigidas
neste Termo Referência;

Substinlr eventuâis produtos/serviços que não estejam em conformidade com o termo de
reíerência e proposta de preços, com âs mesmâs especificações no prâzo de 24 horas;
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ESÍADO DO MARÂNHAO
PREFEITURA II,IUNICIPAT DE SANTANA DO MAR

alínea anterior;

Àssumir a responsabiüdade por todos os encârgos previdenciários e obngações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em r.igor, obrigando sc a salda las na época própria, uma r,-ez que
os seus empregados nào manterão nenhum r-ínculo empregatício com a CONTRÀTANTE;
Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, lorem vítimas
os seus empregados no desempenho das atir-idades pertinentes em conexào com elas, ailda que
nas dependências da CONTRATANTE
NÍanter durante toda a vigência do ilidade com as obrigaçôes assumidas,

todas as concLiçôes de habü

CLÁUSULA QUINTA OB

Parâgrafo Primeiro Pela prestação dos serviços, objeto do presentc contÍato, a

CONTRÂTANTE pag.rrá à CONTRÀTÂDÂ o valor global de R$ 128.639,00 (cento e l-intc e

oito mü, seiscentos c trintâ e nove rcais), mêilhote apresentação da Nota Fiscal discriminativa.
Yalor do L()'fL. 03 R§ 128.ó39p0 (cento e se§centôs e tiLntx t no\e feâlsl
(lonformc clescriçào dos

- à-r.-.-,/- *-*"-Í)Resporídêffi?*dfffifiüís prejuizos decorrentes do descumprimento da obrigação CO

Para garantir o trel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRÀTÂNTE se compromc tc

.l:

Iifctuar o pagameato das NotâsrFiscâis, após atestar a respectiva fatura; qüà deveá ser confcrida
prlo 5rr, 'r compelente da CONTRATANTE. r', 'nlorme previsto neste termo. apó. ,,

cumprimenr,, da. íonrrrlidades Iegr i..

Presrar intirrmações c csclarecime o [( r: nertioentes e nece5sarios que rcnham a ser solicitadas pckr
rePre-enrirnr( da contrltrrla;
Exercér o acompanhamcÍrto i a ltscalizaçào no fornecimento clos produtos/cxccução dos

scn-icos. por meio dc scn'idor designado, podendo recusar, devoli'er. mandar, srrbsriruir qual<1rrcr

maredal/scn ico que nà() csteia de acordo com as condiçôes e exigências especrficadas.

(-omunicar oficialmentc à CONTRATADÂ quaisqucr àhas veritrcadas no crrnrprimento clo

cu nt!.1I o.

Rejeitar. no loilo ou em parte, os matcriais cntreguc crn dcsacotdo com as obritaçircs assumiclas

pelo fornccrdor/prestador;

Proporcionar todas as tacüdades para que a empresa contratada possa cumprir suas obligacircs
dcntróidas Íl()rÍnâs c condiçôes destc 'I'etmo de Refctônci.a;,l:r'ii., .

CLÁUSULA SEXTA Do PREçO E CONDIçÕES DE PAGÂMENTO:

DE§CrrÇÃODO
PRODUTO.

33
PNEUS 265l70-16
(HILUE LND 16 R$ 1.593,75 RS 28.500,00

34
PNr,rus 245l70-16 (r-
200 sPoRTIl)

UND L6 R$ 1.178,13 R$ 18.850,00

U\D 1+ RS 1.68.+,29 RS 23.580,0035
PNEUS 265170-16 (r-
200 TzuTON)

3(t PNEI_rS 215l65-16 UND '12 R$ 88.1,17 R$ 10.610,00
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ESTADO DO MARANHÀO
PNEFEITURA MUNICIPAI. DE SANTANA DO MARAN o

Jantana o

Parágrafo Scgundo () pag'àmento será efetuado mensalmeaie, no prazo de até -10 itrinta) clias,

após aprcsentaciro cla \ota lriscal, acompaohada da Fatura de Sen'iços. a ser apresenrada ató o 5"

lqrunto) clia úti1 clc cacle môs subsequeote ao da ptestação dos senicos. ,\ \ota Fiscal cler erá scr

cmitrda. dc acolclo corn a krcacào contratada, com preço unitário e r-alor total cla locacào mcnsal.

Parágrafo Terceiro - O pagamento seú efetuado pela CONTR-ÀTÀNTE à (-O\l li.\l.\t).\.
n.reclianre tlcprisito na contâ corrente indicada pela CONTL{TÂDÀ, uma l'cz satisfcitas às

condicàcs cstabclcciclas no Edial e conttato admiÍristtativo,

Parágrafo Quarto () pagamcnto estará coadicionado à comprovaçào por partc c1a

CONI lt.\'I .\l).\, dc sua rcsularidatle iiscal e trabalirista por meio das certidire-. cxpcdidas pclos
órrtàos compcrcntcs, devidamcntc arualizadas.

À Nora Iiiscal/liature rlclcrá sr:r cmitida, expressando es preços unitários e o valor total. scnclo

o tâturanrcnto inciclcntc, único e exclusir-amente, sobre a quanddade efeth amcnte clrrrcgr-lc.

() paramento scrá cfcnrackr pcia CONTRÂTANTE, à CONTRATADA, atrarés dc dcp()sit()
elr cor-rtâ corrc,ltc, agôncia c banco indicados pcla mcsma.

Caso os plgan.rcntos scjam cletua«los após o prazo estabelecido no subitem 9.1, por culpa da

Contrelalrtc, scrào <k:r,idos cÍrcarÍIos morat<lrios à taxa nominal de 6!4 a.a. (seis por ccnto ao ano).

Ruor16r
Y

'fltncry'*"
PNEUS 255l75-16

€'uRGÃo)
LND 10 RS 1.215,00 R$ 12.150,00

i8 PNEUS 175l70-i4 (FLÀT
uNo) UND 16 RS 5.t9,38 R$ 8.790,00

39
PNEUS 175l70-14 (FL{T
uNo ÀTRÂCTTVE)

UND 1+ R$ 53,1,29 R$ 7.,180,00

UND+0 PNEUS 205/75-16 RS 979,38 R$ 15.670,00

+1
PNI:t'S 9()/9() 19

(r) L \\'r'1._t It() BRos)
RS 3.+7,50 R$ 1.390.00

R$ 382,s0 R$ 1.530,0012
PNI:US 110/90
(TR \ZErrLr BROS)

PNELIS 275 - 18 (MOTO
DrÁNTlrRO) UND U4 RS 970,(X),+3

11
PNlit S e0l90-18
(i\1( ) r() 'nt,\z[,IRA) 04. RS 3.17,50 R$ 1.390,00

.15
(_ÀN{,{tu\ Dti AR 18
(N,roTo DTANTEILÀ)

q4riii::]r:, RS ,15,00 R$ 180,00

16
CANtr,\RÀ DF] ÀR 18
(N{o]O 'tRÀZEIRÂ) rl+ R$.16,25 R$ 185.00

1r'
(..\ 1\1. \R.\ 19

II)I,\N'I'I.]IR \ BROS)
UND R$.+5,50 R$ 182,00

+8
(__\\t.\tr.\ r 7

ill{.\ZLIn \ IIROS)
UND RS 45,50 R$ 182,00
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ESÍADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANIANA DO MARA

em regime de juros simples, desde que, para tanto, não tenha
à Contratada.

O valor dos encaÍgos será calculado pela fórmula: EM = I x N x \?, onde: ENÍ = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pâgâmento e a do efetivo
pâgâmento; I = Índice de compensação financeira = O,ObOtf+:d; e \? = Yalor da prestação em
atrâso.

CLÁUSUI-A SÉTIMA _ DA YIGÊNCIA

O presentc contrato entraá em r-igor na data de sua assinatwa até 31,.1,2.2022, com possibilidade
de prorrogação, conforme dis att. 57 . inciso II;.da Lci lrccicral N." 8666/1993, mediante

O vakrr clo presente Conftato não poderá scr rcajustado duÍante o prazo de sLra rigência.
Dccorrido o interegno.de 01 (um) ano, os prcços poderão ser negociado o reajuste dc acordo
com a variação getal do Indice Geral de 1)reços - l)isponibilidade Interna (IGP/DI) da |r.rndacào
Gcrúlio Vargas F(]\r, ou pelo írdice que venha a substituí Io, com base na scguintc formula:

R- \ x I

Onclc:
R = \ialor do Reajuste l)rocurado;
\' - \'alor lrucial do (-ontrâto;

I = l(;l'l)f FG\) acumulado dos ultirnos 12 mescs, a contar da data Lirnire tlxada para
tFr( S( llIir('.ll) da prop,',.r.r.

Parâgrafo Unico O rca justc será prececlido cie solicitaçào da CONTRÂTADA. ,rc, ,rllpaohatla

dc demonstracào anahtica da altcracão dos custos. por meio de aptesenraçào da planilha dc custos
e tirrmacào de precos guc será analisado pcla CONTRÂTANTE.

cLÁusur-ANoNA -Do ÀcoMpÂNI{ÀME]§To E DÂ FISCÂrrzÀÇÀo

Sem prcjuízo da plena rcs;ronsab_t1i§1{e da CONTRATADA, estti contrato será ac<»npanhado e

i-iscalizado per um representante dâ CONTITÀTANTE, n<ls tc:rmc,s ào art. (t'l cla Lci Fcdcral
n.o rr í,t'í'. Jc l1 de iurrlr,,.l, l003.

,\ ilscalizacào nào erclui ncm reduz a responsabilidade da CONTRÀTAI)A por quaisqucr
irregul ariclades. imperfciçõcs té clos ou o ou tic qualidade
infcrio r, lÍ1

con

NTRÀTANTE
ou de scus

clusiYe pcrânte
agentes diante

crÁusul-A DECIMÂ - DA DOTAÇÃO OR NTARIA

Os recursos hnanceiros, para execução do presente contrato, correrão à conta da Dotaçào
Orçamentária:

Sec. De Saúde - 10.301.0110.2041.0000 Manutenção da Secretaria de Saúde

3.3.90.30.00 Material de Consum<r

CLÁUSULA DECIMÀ PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido, garantida a defesa prér,ia, medíante ato da
CONTRATANTE, o qual deve ser comunicado pot escrito à CONTRÀTADA:

,hq

I
ír

tr
F

IL
o

ô r
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o ? Í{ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTANA DO MARANHÃO

ffirã;: do y3rênhâo
I N ài;"õü]fipffiiiffi/íiu 6umFrimento iÍrcgulâr de cláusulas conúaru,ris;

II (-omctlmento rcitcratlo dc fâlras oa execucào do objr:to deste (-(ntrato;

III .\lteraçào Social ou modilicaçào na iinalidadc olr esrrutura da CONTRÂTADA guc
prejudiquc a exccuçào deste contratoi

I\- - Insoh'ência, dissolucào ou hlência da CONTRAT'ADd

\- - (-ornum acordo cntre as p?trtcs.

Patâgtafo Único ()s demais motivos cnscjaclores da rcscisào contratual estào prcvistos no an.
78, da l,cr n." 8.66(r/93, que ocorrcrá nos tcrrnos do art. 79, do mcsmo diploma lcgal.

CLÁUSUI-A DECIMÂ QUARTA- Do INÂDIMPLEMENTO E SANÇÔES

No caso cle atraso rnjustricàdo ou tomecimento totrl ou parcial_ do obleto, a CONTRATANTE
poderh, garantida a prárià'ilefesa, âplicâf à CONTRATÂI)A]âi, iegünteS §ancôcs:

a) Âdvertência

b) Multa de Q,"33Yo (tÀnta e rrês ccntésimos pot cgntQ por dia de atraso nâ enrrcsa
dos bens ou âuaso na .ua .ub.úruicà,,. ( pof ocorrincia de alo ou lat., t.m
desrcordocom o 1)ropostL| c o esrabclce irl,r rro Edital. até o máximo clc 100 n ticz
por ccnto) sobre o talor total da rrotâ dc cmpenho, rccolhida no prazo máximo
dc (15 (cinco) dias corridos, uma vez comunicados oticialmenre.

c Multa de l07o (de z por cenro) sobre o talor total da rr, ,r.r de cml,çnho. no c.,., '
de incxecu$o total ou parcial do objeto contÍatado. rcçolhicla no prazo dc 0-5

(cinco) clias corritlos, contado da comunicacão o§cia1.

d) Suspen_sãq,te-p"rá:r: 
..1: 

p:rrricipaçào t m licitaçõcs com a Àdninistraçào por
prazo nào superior a 02 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licirar ou conLrarer com a \dministracàir
Pública enquanto perdurarcm os motivos deterrinantcs da puniçào ou até tluc
seja promoüda a reab.ilitaçào perante a própria ar-rtondadc clue aplicou a

pcnalidade, quc será concedidà scmpÍe qur , ' licir.rnr. ressrrc.u rr

CONTRATÂNTE pelos prcjuízos resultaotes e dcpois de decorrido o prazo da
sancào aplicada com bâse no subitcm antedor.

Parágrafo Pdmeiro - À CONTRAI,ÁDÀ que ilrsejar o rctardâmcnto da cxccução do objc«:r
nào nlntirer a pr()posta, falhar,,u fraudar nr execuçàr, do contrato. comportar se de moc]<r

iaidôneo, tizcr declaracào falsa ou con-rerer iraude âscal. girran o o direiro ptór io cia citacrio c

da ampla defesa, ltcaú com â '!elo prazo de até 05
(cinco) anos, enquan Írunlcâo ()u âte ôlle s(:r,

promovida a reabilitaçào perante â âPcnalidade

Parígrafo Segundo - -\s multas a que se referem ós subitens anteriores serào descontadas dos
pâgamentos devidos ou cobradas diretamente da empresa, amigár,el ou judicialmente, e poderão
ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.

Parágrafo Terceiro - A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade
de ampla defesa por parte da CONTR-Â.TÀDÀ, na forma da I-ei.

CLÁUSUI-A DECIMA QUINTA - DOS ACRESCIMoS oU SUPRESSÔES

-\ CONTRÂTADA sc obriga a aceitar nas mesmas condiçôes contratuais os acréscimos ou

Av. Gov. Roseono Sorney, No I O0O, CEP: ó5.555-000- Centro - Soniono do Moronhõo - MA
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Fica

Pres

Ru

supres6ííff-lê-§e'Í2Éióm necessános. de até 250 o (vinte e cinco por cento; do
atuali,zado do conÚato.

Poderào ser realizados no âmbito do contrato, e mediante Termo Àditivo, acréscimos ou
supressôes que se Frzerem necessários, no montante de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor
conttatado, de acordo com o att. 65, § 1", da Ler n." 8.666/93.

CL(USUI.A DECIMA SEXTA - DÂ BASE LEGAL

Na interpretação deste contrato e nos casos omissos será aplicada a hi t." 8.666/93, a doutrina,
a jurisprudência e os princípios

CLIUSULADE
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