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a8ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTANA DO MARA

pREGÃo er-BtRôNrco N" 04/2022- rMSM

HAo

CONTRATO N" 047 / 2022-PMSM

I)E FORNTX_TNTENTO QUE
C}iI-EBR.\}Í .\ PREFEITURA

.DE SANTANA DO
RI.,SÀ

4e,á1À.r/o @. * r,,í.1

(,ONTR.\TO
L,N'iRE, SI

A Prefeituta Municitlil de Santana do Maranhão, ente de Direitq Público, sitr:a§n à Àveni<1a
Gor e rnadora It,,.r'ana Samey, n" 1.000. Centro. Santana do Maranhà,,. xrra\-ei da Sccrcraria
\Iunicipâl dc .\dministração e Finanças, insctita no CNPJ sob o n." 01.ó12.830 /01ll1-32,
cloraçantc de nominada CONTRATAI{IE, neste atô, reprcsentado pelo Sr. llarcos Fabrício da
(lonceicào Lima, casado, brasileüo, residente neste. Município, CPF n." 016.846.233 83, e de
,,utro. a cmprcsa G. C. C. MENDES TR-{NSPORTES- Mt. dorar anre denominada
CONTRATADÀ siruada na na Rua da Liberdade, n" 08. centro, Santa çüreria do llaranhào.
(.NP.l n." 15.{ll.-81/0001-33, lnscricào Ilstadual n" 12.181.096 6. nesr( alô represenrado por
(;l-lN C,\RLOS COST-\ MENDES, RG. n" 000042072795 7,C?F n." 87ó.101.553 0-1, hrrr,am
o presente CONTRÂTO de fornecimcnto, conforme coosta do Ptoccsso Àdministrativo n."
Processo Administrativo ,x" 260í22í523/2022 -PMSM, referente ao PRE(]ÀO F.I-ETRONICO
N" A4/2022 PNISNI, submetendo-se as partes às disposições cõôtantes da I-ei n." 8.66(t/93, e

suas,allsracôc. posr( nores e as cláusulas e condicàes seguinLcs:
CLAUSU LA PRIMEIRÂ - DO OBJETO

ME CNPJ:
15 NA FORI\,ÍA,\RÀIXO.

O prescntc instrumento tem por obieto a CONTRATAÇÀO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIME-NTO DE PNEUS E ACESSORIOS PARA OS VEICT]LOS,
I.EVtS E PESADOS DAS SI,CRETARIAS DE ADMTNISTRAÇÀO E FINANÇAS. E^DUCAÇÀO
E SA Ú DF DO M LN IC IPIO DT SA NTANA DO MAq.ANHÃO/MA. em con íc,rmidade com , ,s ilen"
rcgistrados na Ata de Regisro de Preços n" 03/?,0?2-PMSM, e da proposta apresentada pela
CONTRÀTÂDÀ

CLÁUSUI.A SEG Ços
\ CONTRÂTADA obnga-se â

necessidade da CONTRÂTANTE em até 05 dias, após o recebimento da Ordem de
Fornecimento/Sen iço, emrtido pela CONTRÀTANTE, acompanhado das respecti\.as Notâs
Fiscais:

PARIiGRÂFO PRIMEIRO

À emprcsa fica obrigada a entregar os produtos/executar os sen'iços, no almoxarilado
da Secretaria N{unicipal de r\dministração e F'inanças, Âr.enida Govemadora Roseana Sarney,

S/N, CENTRO, CEP: ó5550 000, Santana do N{aranhão/Ma, de segunda a sexta-feira
acompanhado das respectivas notas fiscais. PARÁGRAFO SEGUNDo

G. C. C.

iar sen-ico de acordo com a
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PREFEITURA MUNICIPAT DE SANIANA DO IúARAN
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Edital e seus anexos.

perÁcneno TERCETRo

a^

r\ (,ontratada obriga se â entrcglrr <.,s produtos/prestar os sen iços a quc sc ret'cre este contrâto
clc acordo estritamente com âs cspccificações nele desctitas, sendo dc sua intcira rcsponsabilidade
a substitüção dos mcsmos quando constatado pela autoridade compctcotc, no seu recebimento,
não cstarem em confomridaclc crxn as rcteridas especificacôes, nos tcrm()s do art. 69, da Lci n"
8.666 /93

CLÁUSUI-A TERCEIRÂ DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

\ -.impies entrega do.s p(odut()s/prestar os serviços, obieto destc c()otrato nào impLica na sua

accitacào det-irunr-a. o gue ocorrerá após a vistoria e comprovaçào da contirmridaclc, conformc
.r lr.r iro de.c-:to:

I - Provisoriamente, a partir da entega/presta$o, para efeito da verificaçào da contbrmidade
., url 2. ç.pecilicações, constantes nerte contrâlo.

II - Defrnitií.àríente, âpós a veriEcaçào da conformidade com as especificaçõês constantes,
ncste conúíô-;l:ê:'ràá. cônsequente accitaçào:

,r Em ca",, lç .,,nl,,rmid:rr[.,, .enidor desrgoado atestatá .r . [,' ür,rc,l,, ..li entreea do-
produtos/prestar os sen'iços no verso da Nota Fiscal e a encaminhará ao Setor Firtanceircr

da CONTRÂTANTE, para Éns de pagamento;

b) F.m caso dc nào contbrmidade, o servidor designa<1o clc,t olr-erá os produtos
acompanhados cla Nota I'iscal, para as der-idas cortecões.

PAR{GRAFO PRIMEIRO
()s protlutos delerào cstar contjclos cm cmbalagens próprias, scln clualquer r-iolacào ou
dani6caçào, obedeccndo aos tesprcúr'os prazos de r-alidade, das marcas otirecidas.

()s produros serâo recebidos e accitos e/ou sen'iços prestados ap,r' rn.,pccà,, rcalizada pelo
FISCAL DE CONTRATO L,u pclo se rvidor encarrcgado pel,, r, , chimcrtto. podendo ser

rcjeirados caso não atendam ao cluantitativo solicitado ou nào estcjam cnr perfeitas cendições
p:r r.r .r uoliza cào.

()s produtos/senicos contcndo baixa q,-lid2ds, ou que csr.jrnr cu Jesacordo com a'
cspcciticacões contida,. no 'l crmo de Referência e Proposta da conrratâdâ. serào reieitados pela

CONTRATANTE,

CLÁUSUL{ QUÀRTA OBRIGÀçÕES DA CONTRÂTADA
Visando o cumprimento do objeto deste se obriga a

Execurar fielmente o objcto cootatadô,. dq,ag*§eç§to.tortnas legars, verificando sempre o
scu bom desempenho, cumprindo 06 prazos €stâbdecidos em conformidade com a proposta
apresentada e nas orientações do Fiscal do Contrato, observando semprc os critérios de qualidade
dos ptodutos ou serviços a sercm fornecidos/prestados;

Respeitar as notmas e ptocedimento de conúole interno, inclusive de acesso às dependências da

Conttatante;

Fornecer/Sen iços todos os itens cotados em estrita conformidadc com as especiÊcaçôes erigidas
neste'I'ermo Referência;

Substrtuir eventuais produtos/scn'iços que oào estejam em conformidade com o termo de

rcfcrência e proposta de preços, com as mcsmas especificações no prazo de 2-1 horas;
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ESTADO DO MARANHÁO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTANA DO MARA

rejuízos decorrentes do descumprimento da obrigação cons

dos itens abal'ro

Ãulr l.

(-^.í..--A *.4 r-í.1
Responder por eventuâis p
alínea anterior;

o

;\ssumir a responsabilidade por todos ()s encârgos prcvidcnciários e obrigacõcs sociais prcr'istos
r.ra legislação social c tnbalhista cm visor, obrigando-se e salda-las na ef,,ca propria, umr \ c./ (lue

os scus empregados riro manterào ncnhum vínculo cmprcgatício com a CONTRATANTE;
-\ssurnir, rambém. a rcsponsabilidacic poÍ todas as providências e obágaçires estabclccidas na

lcqislacào especít1ca clc acidentcs do trabalho, quando. ctrr ocorrência da cspécic, tbrem r-ítinras

os scus empregados no desempenho clas arividades pcrúncntes em concxào com clas, ainde que
nas rlcpcndências da CONTRATANTE
Nlantcr durante toda a vigôncia do contrats,'liliii";6fi1paubüdade com as obdgacões assumidas,
1, n1,1. 1. çondjçi,1 . ,1,. lrabiliraçào e qualificaçào exigidas na licitacao;

CLÁUSUI-A QUINTÀ OBRIGÂÇÕES DA CONTRATANTE
Para garantir o hel cumprimeoto do objeto deste Coatrato, a CONTRÂTÂNTE se compromcte

Irietuar o pagâmento das Nôili,Fisca-is, .Lpós âtestar r rcspecdva,iâiuta, que devei4,.ser conlcrida
pclo Sctor r'iompetente da CONTRÂTANTE, c<.rntirrme previ.sto neste tetm!. api''s o

cr rml)nme nro da. l,,rm.,lidades legai..

Prcstar informaçõcs c e sclarecimc n tr ,' peninsnlq5 q nece\\iirios que renham a scr soliciradas pclo
r('Ir( :enranre d.l cr'Í]rrrlxdai

Irxcrcer o acompanhamentà:',e a fiscalização-. iro fornecimeri.ô. dos protlutos/execução dos
-, 

^ 
rç' ,\. por mri{ , ..lr' -. n idor de.ignado, podendo recusa r. clevolver. m,r r r,la r. .ub. dt ü r qr ralq r rcr

m.rtcnrl .en ico 9 .c n.'r, ' csLeja dr rcord(, com a: Çondicôe: e exgên.i,'. l'.Peciticada..
(-omunicar oficiahrcnrc à CONTRATADÀ quaisclucr falhas verificaclas no cumpdme rrto do
c()Írtm ro.

Rcjcitar, no todo ou cm partq;,os matcriais cnüegue eln dcsacorilo com es , ,bngacôcs a.'rLmtclas

p, l,, t, ,rnecedor prc-'.rcJor;

l)r,,1161çi.r'1,,. rc,Ja. .r. Lrcüdade( p/rr qLe a empresa contrauda po.'.r cullrlrrir .rx' ,,hng:,t,,e.
dcntro das flormlrs e condições deste'I'ermo de Referência;

CLÁUSUI-A SEXTA Do PREÇO E CONDIçÔES DE PAGAMENTO:

Parágrafo lr.Primeiro - Pela ptestação dôs serviços, objero d,r l)rusLore...contraÍ(), a

CONTRATANTFi p.rg.,ra à CONTRÂTADA o valor sl,,bal de RS rrl 111.44 frcz, rrt,'. r
rrinta e três mil e trczcÍltos e onze Íc.11\ e quarentâ e qu.rlr| ceota\'os), merliante apresentaçà() da

\ote 1:iscaL di-.crimi.natira. Valor do LOTE 01 R$ 333.311,.+.+ - flrezentos e trinta e trôs rnil e

trezentos e onze reals e

YALOR
TOTÀLITEM

R$ 1.380,00 R$,19.680,0001 PNEUS 750 16 (F 4000)
02 PNELS 175-70 /1.1 UND 0(r RS -+68,00 R$ 2.808,00

UND 21 R$ 2.3ó0,00 R$ 5ó.6,+0,0003 PNEUS 1.000-20
PNEUS 275l80-22,5 UND 06 R$ 2.835,00 R$ 17.010,00( ).+

R$ 2.745,00 n$ 10.980,0005
PNEUS 17.4-25

G.ETROESC ÀVADEIRA./DIÂNTEIRO)

RS 23.200,0006
PNEUS 17.4-25
(R,ETRO ESCT\VÀDEIR\ /TR.{ZEIRO)

LND 0.+ R§ 5.800,00

R$ 1.548,00 R$ 18.576,000'7 PNEUS 215175-17 5
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ESTADO DO MARANHÀO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SANTANA DO MARAN rÃ
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O pagamento será efe a A, através de deposito
em contâ corÍente, agencE e

Caso os pagamentos sejam e fetuados a o estabeiecido no subitem 9.1, por culpa da
Contratante, serào der.idos encargos moratórios à taxa nominal de 60á a.a. (seis por cento ao ano),
capitalizados diariamente em regirne de juros simples, desde que, para tanto, não tenha concorrido
à Contratada.

O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x YP, onde: EM = Encargos
moratórios deúdos; N = Númetos de dias enúe a data prevista pata o pagameoto e a do efedvo
pâgamento; I = Índice de compensação financeira - 0,00016438t eW = Va1or da prestação em
atraso.

OIJ
PNEUS 14.000-24

o,{oToNI\rEIÁDORES)
UND 0ll RS .1.245,00 RS 33.960,00

09 PNEUS 90/90 - 19 UND 04 R$ 33,1,61 R$ 1.338,4.+

10 PNEUS 110/90 - 17 R$ 389,00 RS 1.556,00

11 PNEUS 1.1.9 - 24 (DLANIEIRO TRITON) LTND 0u R$.r.3,r8,00 R$ 3,r.784,00
PNF,I]S 18-4 - 34 TTR A 7-F],I RO IRTTON) UND u8 R$ 6.,175,00 R$ 51.800,00
PNEUS 2-75 - i8 UND 0+ RS 992,0013 R$ 2,18,00

1+ PNEUS 9ol90, 18 R$ 355,00 R$ 1..120,00

15
cÂÀ,{-A.R-{ DE ÂR 18 (DrAN',r'ErR-4.
TITAI\O

R$ 49,00 R$ 98,00

R$.t9,00 RS 98,00

11 (-,\-\L\R.\ t)E ÀR 90190-1,1 R$ 14,00 R$ 176,00
'I tt C-\tÍ.\R-{ DE ÀR 110/90-17 R$ +5,50 RS 182,00

( \ \L\R\ l)l:,\R 14.000.2-l 04 R$ ?72,00 R$ 1.088,00

2l) CÀ,\LA.1L\ DIi ÀR 17:5-25 R$ 1.880,00

R$ 160,002l cÀl,L{R-\ DIr AR 1.ooo-20 R$ 5.670,00
22 c,\\L\R.\ r)E -\R 750-16 R$ 160,00 RS 5.760,00

23 CINÍ-\R:\ DE ÂR 14-9 2.1 RS.185,0i) RS 2.910,00
RS 3.780,0021 c-lt!Là.R{ DII ÀR i8-4-3.1 L'ND R$ 630,00

2) PROTETOR 20 ,lr:l:llrl. UNlr R$ 135,00 R$ 4.050,00
26 PROTE,TOR 1(I UND:i R.s 115,00 R$ 2.875,00
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Parâgrafo Segundo O pagamento scrá etêtuado mcnsalmenrc, no prazo de até 30 (trinta) dias,
apos aprcsentacào da Nota Fiscal, acompanhada da liatLrra de Serviços, a ser apresentada até o 5"
rlrrinrn di2 úril d, , ad; més subsrgrrlntc rn da pre:tacáo,lo. servico'. \ \'rrr l-i"cal d,.rtri.er

.r nr úrl,'. Je acordL, c, ,m a locaçào c( ,Ír Irir tada. com pr.ç., unirário e r alor tot.rl da locacà, , n rensal.

ParígraÍo Tetceiro () pagameoto seá eferuado pela CONTR-A.TI\N'l ]:'- à CONTR\,I-\DA,
mccliante dcprisito na conta coÍrente indicada pela CONTR TTÀD-\, uma lez sadsteitas às

conclicões esrabclcciclas no Edital c conuato administratir-o.

Parágrafo Quarto O pagamento estaá condiciooado à comprovaçào por partc da
(.()N l R \TÀD,\, clc sua regularidade Íiscal e úâbâlh.ista por meio das ccrtidões expedidas pelos
,',rg.i, r. competentr'.. Jlr idamenre arualizadas.

.'\ \ota Fiscal/Fatura dcvcrá ser erndda, expressando os preços urritáric.rs c o valor total, scndo
o tituramcnto ilrcidente, úoico e exdusivamente, sobre a qr.raatidade efetivamcnte entreguc.

CONTRâ.-IANTE,

LTND I 04

12

UND I 04

uNDl 02

C \\Í \R \ Dl- \R IS I|RAZEIRA
T]T1\I] o2uNDl

LNDI O+

UNDI O+

19

UND:l,r::,r'r04 R$ 17000
L \Dl 30
L NDl 36

LNDI 06
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crÁusule. sBtrue -oe vrcÊNcre
O presente contrato enüaú em r.igor na data de sua assinatura até 31.13-2022, com possibüdade
de prorrogação, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei Federal N.'8666/1993, medtante
Termo Àditivo.

Cr-AUSUT-A OITTVA - DO REAJUSTE

O valor do presente Contrato não poderá ser reajustado durante o pruzo de sua vigência.
Decorrido o interregno_de 01 (um) ano, os preços poderão ser negociado o reajuste de acordo
com a variação gcral do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP/DD da Fundação
Getrfio \rargas - FGV, ou pelo índice que venba a substinrí-I'o, cbt'lbase na segúnte formula:

R=\rxl
Ondc:
R - \'alor <io Reâjuste PÍocurâdoi
\' = \rakrr I rucial do Contrato;
I = IGP DI (FGU acumulado dos ultimos 12 meses, ada para
apresentação da proposta.

RATAI)d acompanhada
de demonstrâçào analítica da alteração entação da planilha de custos

e formação de prcços cluc será

CLÁUSULA NONA - DO ÂCO scALrzÀÇÃo

Sem,prejúzo da plena respoasabilidade da C0
fiscalizado por um representânte da CONTRATANTE, no§ Éu.'ros do art.6l da Lei Federal
n.o 8.ó66. dc I I dc iunho de 1993.

Â fiscalização não exclú nem rcduz a responsabilidade da ICÔNTRATAI)Â por quúquer
irrcgularidades, imperfcições tecnrcas, r'Ícios ou emprego de matedal inadequado ou de qualidade
inferior, inclusive perante terceiros, não implicando coraspocsabilidade da CONTRATÀNTE
ou de seus agcntcs diante destes.

CLÁUSUIÁ DECIMA- DA DoTÀÇÃo ORçÂMENTÁRIA
()s rec,-rrsos tilanccilrs, para execução do presente contrato! correrào à coota da l)()tacào
( )rÇ.t't rr'rt 1,, rt,t'

Sec. Dc .\drninisrracão - 04.122.0040.2004.0000 Manutea$o da Secretaria de -\dministracào c

l'rrr.,n,'r..

3.3.9(l.3tl.{ x ) \larcáai clc (-oosunro

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRÂ - DA RESCISÃO CONTRATUAL

C) prcscrrtc c()ntnt() l)()dcrá ser rcscindido, garanticla a detesa préria, mediantc ato <la

CONTRATANTE, o gual do-c scr comunicaclo por escrito à CONTRATA,DA:

I Nào cumprrmcnto ou cumprimento iÍreElulaf de cláusulas contJaruais,

II (,omr:tirncoto rcitcraclo cic faltas r-ra execucão do objero deste Contrato;

lll r\ltcraçào Socirl ou modificacão na fina.Lidade ou esrutura da CONTRATADA rluc
prejucliclue a cxccuçào clcstc contrato;

Av. Gov, Roseono Sorney, N' 1000, CEP: ó5.555-000- Centro - Sonlono do Moronhôo - MA
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IV - Insolvência, dissolução ou falência da CONTRÂTAD&

V Comum âcoÍdo entre as partes.

Parágrafo Único Os demais motivos enseladores da rescisão contatual estão previstos no art.
78, da Ler n.' 8.666/93,gue ocorrerá nos termos do art.79, do mesmo diploma legal.

CLÁUSUI-A DÉCIMA QUARTA- DO INADIMPLEMENTo E SANçoES

No caso de atraso injustiltcado ou fornecimento total ou parcial do objeto, a CONTRÂTANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as següntes sanções:

a) Advertência;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAT DE SANIANA DO MA

)

o

b) Multa dc 0,337o (trinta e três centésimos por cento) por dra de atraso ne enrreqa
dos bcus Õu âúâso na sua subsdtuição, e por ocorrêlcia de ato ou fàto em
cl.*acordo com oproposro eo estabelecrdo oo Edital, aré o m:rximo .k Ir)'o dlz
por cento) sobre o valor total da oota de empenho, recolhida no prx7,, milm,,
de 05 (cinco) dias coridos, uma r,.ez comunicados oÊcàlmente.

c) Multa de 10o/o (dez for cenl,,' .obre ,, vrlor roral da nota de empenlr,,, nô câ\, )

de inexccução tota) ou parcral do objcto contÍatado. recolhicla no prazo de 05
(cinco) clias corrido-.. contado dâ comunicacào oficial.

: d; Suspensão ieroporátia de parncipaçào em Jicitações com a Àdminisrraçào por
prazn r t i' ' 'uperi' 'r a 02 (dois) anos;

c) Declaraçào de inidoneidade para licitar ou contratâr com a ,\drlinistraçào
l'ública cnquant,, Irerdutarem os motiÍr,s determinantes da puniçào rlu até quc
seja promorüa a reabilitação perântc a própria autoridade quc apJicou a

penalidade, que será concedida scmpre quc o licitantc rcssarcir a

CONTRÀTÂNTE pclos prcjúzos rcsultantes e depois dc dccorrido o prazo da
sanção aplicada cr)m base n() subitem anteriot.

Parágrafo Ptimeiro - .\ CONTRATAI)A que ensejar o Íetardamento da crecucào do objcto
r.riio mantiver a propostaj falhar ou fraudar na çxecução §o contrato, colr)portar sc de modlr
inicltineo. fizcr <Jcclaraçio Frilia ou cc,metcr fraude 6scal, grantido o dircito prér.io da citação e

da ampLa deicsa. ficará impcdida de licitar e contraar com a Âdmjtistracào. pclo prazo cle até 05
(cinco) anos, cnquânr() perdurarem os motiros determinantcs da puniçrio ou até que sei,r

prornor-ida a rcabilitaçào perantc a própda autorid2de que.aplicou a penaliclaclc.

Parágtafo Scgundo - \. multa- .r que se retêrem os .rrl,tren- antr ri, 're: :( 131, d(.ç, ,r r'.ldr. d, '.
pagamefltos dcvidos ou ente, e poderão
ser aplicadas cumula

Parágralo Terceiro - ,\ ap concessão da oportunidade
dc ampla dctcsa por partc da CONTR-{TÀDÀ, na tbrma

CLÁUSUI-A DECIMÂ QUINTA - DoS ACRÉSCIMoS oU SUPRESSÔES

Â CONTRÂTADA se obriga a aceitar nas mesmas condições çonüatuais os acréscimos ou
supressões que se frzerem necessários, de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atuab,zado do coottato-
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Podcrão ser realizados no âmbito do contrato, e mcdiante 'l ermo Àditir.o, acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, no montante de até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor
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cESÍADO DO MARANHÃO

PREFEIIURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MARA

do conffâto em compatibüdade com as obrigaçôes

licitação.

relacionadas no

do

FINÀNÇÀS

11ÁRC() O Llill\
CPF N." 231-83

,antana do N4qra
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contratado, de acordo com o art. 65, § 1", da Lei n." 8.666/93

CLÁUSUI.A DECIMÂ SEXTÀ - DA BASE LEGAL

Na interpretaçào deste contrato e nos câsos omissos setá apücada a hi n o 8 666193' a doutrina'

a juísprudência e os princípios gerais do Direito'

CLIUSULA DECIMA SETIMÂ - DA HABILITAçÃO

Manter durante a execução

assumidas, as condiçôes de ha

CI-TIUSUTÁD

O regime jurídico
artigo 58 da

CLÁU

ÂC
Estado
do art

Fi

e
E,

1

CONT

G. C. C. MENDES TRÀNSPO RTES- ME

dop resentc

PUBLICA

o fes

03 (três) vias de igual

uer dúvidas ori

to no parágrafotrÍaranhão,

to o foro da

1, da I-ei n." 8.666

ULAONZE-

lnstrumento.

para um só efeito
6.rmeza do que
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