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LEI MUI{ICIPAL N.34E, DE OI DE SETEI,IBRO DE 2022.

LEI MUNICIPAL NO 348, DE 01 DE SETEMERO DE 2022.
Dispõe sobre á âutorizaÉo e rêgulamenta o uso d6 arma d6 fogo particular p€dsnc€nto a Guardâ Munidpal 6m s€rviço, 6m subsütuiÉo à
aíma de íogo da Paofêiture Municipalde Santana do Mãranhão €y'ou cômo sobrsssal€nto ê dá outras proüdâncies.
O PREFETTO MUNIC|PAL DE SANÍANA DO MARANHÀO, ESTADO DO MARANHÁO, no uso do suas atribuiÉ€s lêgais, quê lhês sáo
conferidâs pela LeiOrgânicâ do MunicÍpio, FAz SABER quê a Câmara Municipâl âprovou o eu sanciono a s€guintê L€i:
An. 10 - Fica autcriz?do o Poder Exocutivo Municipal, pormitiÍ que o soMdor pública p6ímânêntê da Guâída Municipal dê Sântâôâ do
Marânhão, utilizar êm soíviço arma de Íogo de porte de sua propriedadê, elh subslituiÉo à arma d€ fogo da PÉfêilúra ou @mo aíma
soblgssel6nte, desde que ã mesmâ corespondâ aos pâdrõês ê câlaclerísüces das ames dê fogo uülizadás pela Unidâde da GuaÍda Municipal
locâl e possua o devido egistro no Sislême Necional dê Àrmas (SINARM).

§ 1o - A eutorizaÉo para einplego no serviçp opeEcional de arma dê Íogo dê porle pêrtêncênte ao Guarda Municipal deverá constar no
Relatorio de Se-rviço Oiáíio, no Caruio de Ronda ou sm rêlatorio próprio de sâMço dâ Unidadê.

AIl.2P - Para autorizaÉo do uso de arma pârudllar em sêrviço o S€crêlário Municipel d6 ÀdmlnistraÉo, alóm dê atontar pâÉ a
conÊspondànciâ à dotâçáo das armas dê fogo da Prgíoitr.rra Municipal, verificârá s€ estas possu€m calibrê pormiüdo pâ.a a catogoria ê não
pêrmiliÉ o uso de amas obsol6ias ou com defoito 6m seu mecanismo, dêvêndo, êm caso do dúüda, §olicltaí laudo técnico que coneÍá a
expênsas do MunicÍpio-

Art. 30 - O Guada Municipal qus utilizar aÍmâ particulal em ssrviço dêvêÉ, êxprêssemêntê, ecusar ciência da nêcessidade de apres€ntaÉo
dêssã àrmâ juntâmênte com a da Pr€Íeitura Municjpal, caso tonha, quando do ehvolühohto em ocorênôia policial ou sêmprê quê for
equisitâda pelas aúoriredes policiais.

§ ? - Quan& da utilizaÉo de ârmá de fogo de porte, de propdedadê do Gusrda Municipâ|, como ârmâ dê íogo sobrêssâlêntê. esta não
poderá ser portâdâ ostensivamente.

Aí. 4' - Às proüdências para a libgraÉo do arma particuler ap.eendida e úilizada em serviço, bem como as despêsâs dêcorrontes de danos e
exEavio frcarão poí contâ do Gusrda Municipal proprietádo.

Aí1.5o - O Guarda Muniopalquê obtú6r autorizaÉo para utilizararmâ pârticulâr €m sêMço, om substifuição à ama da Prêíêitura Municipal, sô
houver, e üer a portá-la ostensivamente, deveÉ dotá-la de 'zarelho' para uso do cordão de sogurançê.

Parágrâfo único - A autorÊação de quê trata estê artigo p€ídêrá a validade quando o Guarda Municipal dêixar de pre€ncher qualquêr dos
rêquisitos legais pâra porte 6 uso d6 arma dê fogo ou tiv6r r€vogado o salvo conduto na esÍera judicial, câbendo ao Comandantê dâ Guada
Municipal l6var ao conheciíhento do Secretário c,â pâsiâ que adotaé as proüdânciâs para rêvogâÉo de autoíizaÉo.

Art. 60- Para os fins do disposto no ârtigo 20, poderáo ser utilizádas as âím6s dê fogo mnfomê êspêcific€dâs:

§ l' - em substituiÉo à arma de fogo da Prefeitura:
l. revólvercs, somente no cálibre 38, cano de 101 ou í02 mm, capacidadê mÍnima pârâ sois tiros, com bers de pêrcussáo;

ll. pistola sêma automáticar, somênte no calibre .380, com comprimsnto do cano não inÍarior a 83 mm.

§ 20 - como sobressálênle:
l. os revólveres de cãlibre .38, com barÉ de peÍcussáo, com qualqu€r capacidade dê tiro o qualquer comprimento de cano;
ll. as pistolas sêmi âutomáticas de calibre .380, com qualquer compnmêôto dE cano

Aí. 7o - Ocon€ndo roubo, furlo ou eírâvio de ârma de fogo, perlencênte ao Guarda Municlpal, o íâto dêvgrá ser comunicado por êscrito
imediatâments ao 6êu comandantê, juntando-sê ópia do devido registro no DistÍito Policial da áreâ do Íato, o qual rêmetsrá ao Secrêlário da
pasta para conhecimento,

AÍt. 8o - Além do prêvisto no artigo ant6rior, a Secr€taria Municipal de Administraçáo taftbóm doverá ser @municáda sobrê â rêcupêreÉo de
m6ncionada alma, p€rã atualizaÉo do cadaslro,

EXPÊOlgr.rÍE
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licará suspênsa a aulorizaçáo do qug lratâ ossa normã, fierndo â errgo c,a autoridade policial o local para guarda da alma de Íogo, para qu6
não s6 incida na práticâ do crime prcüsto no á igo 12 da Lei 10-82&03.

Art. 10 - O uso de arme d6 fogo d€ porte, curtâ ou de defgsâ pessoal, com outaos uníomês quê nâo comport6m o uso do coldre eíemo ou
quando o Guarda Municipâl não estivêr uniformizado, deve s€r discÍelo e náo ost€nsivo.

Art. 11 - Em nenhuma hiÉtês€ a Administ-aÉo pública municipel s€ rBsponsabilizaÉ por êvêntuál êxtravio, furto, rsubo ou dano €m arma
pârlidJlar do Guada Municipel autorüâdo â portá-lá duênte o seu horáio do soNiço.

PaógÉfo Único - A úilizaÉo de muniÉo paÍtiqrlar fcará oxdusivamonte à expênsas do Guârda Municipal intercssádo, não restando
quâlquer ônus para a Administ aÉo Pública Municipal

Aat. 12 - São l€quisitos axigívois pâra êxpêdição dã âutoíizaçáo:

l. PossuiÍ aíma de Íogo partcular de calibr€ pomiüdo devidamente rêgistrada no SINARMI
ll. R€sidir no municÍpio de Santana do Maranhão;
lll. Possuir comprovaÉo dê hebilitâçáo tócflica paÍE uso da arma de fogo prat€ndida;
lV. Estâr apto em erêm€ psicológico realizado por Frrofissional q€d€nciado p€la Pollcia Federal;
V. Não estrar submetk o a procs§,ao criminal ou edministrativo de qúalquor nâtuaezá;

Vl. Possuir porte de aÍma epedido pelâ Políci€ Federâl ou salvo condúo iudicial aúorizando o port€y'uso do annâmento.

Parágraío único: Ceso o Guerda Municjpal possua pone de arma expedido pda Polície Fêdêrel ou que seja bênêliciado por salvo conduto com
têíÍitoíielidade estadual ou ainda que contemple a sua áíea dê íesbêocia não hav€é a exigência indicâdâ no inciso ll.

Aí1. 13 - O pêdido dê autorizaçáo de quâ tÍata 6sta norma d6vsÉ ser rodigado s âssinado pslo Guarda Municipâl inlêrêssâdo, nos tarmos do
modelo anêxo ê direoonado ao SecÍetário Municipâl de Administraçáo quê, atêndidos os prcceitos lêgais, êxpêdirá a autorizâçáo.

Art. 14 - O Secretáno Municipal de Administ"ação, píovidenciará o cadastro dos GuaÍdàs Muniopais quê possusm erma dê fogo particuhr
discíiminando o tipo, calibre, número, número d€ registro €tc, qrjos dados p€ímânêcerão na Pasta lndividual de cada intêgrante para controle.

Art. 15 - Esta Lei ent"a em vagor na data de sua publicaÉo, revogadas disposiçóes em conHno.

Gabinete do Prefeito Muôicipal de Santana do Maranhão - MA,
01 de setembro de 2022.

Márcio José Melo Santiago
Prefeito Municipalde Santana do MaÉnhão

Àútú b@do !'rihdtla dos Sânl@ Filho
côd tgo do kMfi açéo : a1Í1 7 b 67 I ôa99b617 76b9. 7 bb35& f clcg5.1 5a

LEI t{U}llClPAL N" 3,17, DE 0í DE SETÊ]úBRO DÊ 2022.

LÉI MUNICIPAL N" 347, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.
OISPÔE SOBRE AS DIREÍRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUçÁO DA LEI ORçAMENTÁRh DE 2023 E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO MARANHÀO, ESTADO DO MARANHÁO, NO U§O dE SUES EtTibUiÉES IEgAiS, qUê IhêS SãO

conferidas pela Lei OEânica do Município. FAZ SASER qu€ a Gmer8 Municipal apmvou e êu sanciono a sêguints Lei:

CAPITULO I

DISPOSIçÕES PRELIMINARES

Art. 10. São gsteb€locidâs, em cumpdmenlo ao disposto no § 2o do art. 165 dâ Constituição da Ropúblicâ, Lsi Complomênta. Nacional no 101,

dê 04 de maio de 2000, as diretízes orçêmentárias do MunicÍpio pará 2023, comproendondo:
| - OrionteÉo para a elâboração da Lêi OrçamênÉria Anual;
ll- Diretizês das Rêcêites;e,
lll- Diretrizes das Despesas.

PaégraÍo Único. - As ostimâtivas das rêcsllas o das despêsas do Município, suâ AdhinistrâÉo Dirotra 6 lndirsta, obôdêc€rão aos ditames
contidos nâ Constituição da R6públicâ, na ConstituiÉo do Estado do Maranhão, na Lei Olgânica do MunicÍpio, na Loi Complemênta. Nacional
no í01/2000, na Lei Nacional no 4.320, de 17 dê março de 19&, na L€i Municipâl n' 338, de 08 de dozombro dê 2021, que dispõe sobrê o
Plàno Plunanual2022-2025, as noímalizaçôes €msnadas do Egrégio Tribunal d6 Conlas do Estado do MaÍanhão ê as normas ê princípios de
contebilidad€ pública.
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SeÉo I

Dá Onenbção à ElaboraÉo da Lei Orçamentáriã

Arl. 20. A olaboraÉo dê paopostâ orçâmêntáriâ para o êxarcÍcio da 2023
ábrangêrá os Podsrcs Lêgislativo e Exe(t.rtivo, Fundos da âdminlstaáÉo direta e indireta, assim como a êxecuÉo orçê às
diretrizos g6râi§, som pr6ruízo das normas financeiras estabelecidas pgla l60islaÉo íôdôrâl aplicável à espécie, com obssrváncias às
disposiçõos conlidas no Plano Pluriânual ê as diretrizes êstabêlecidas na plesênto L6i, êvid6nciando as políticas e prcgÉmês de govêmo,
formulÊdos ê avâliados segundo suâs prioridadas e políticas públicas âdoiâdas, obedêcendo aos princípios da univers€lidade, da unidâde ê da
anuidad€.
ParágÉÍo Únlco. - Ê vedada, n6 Lêi Orçamêntáriâ, a lhclusáo de disposrüvos oslranhos à prêvisão da Rêcêitá ê à frxâção da Dssp€sa, salvo se
relativos à auto.izaÉo para abedura dê Créditos Suplementaros.
AÉ. 3o. A proposta orçamentáda pâÍâ o exercício de 2023 obedecará aos princÍpios clâ universálidadê, da unidade e da anuidade-
Pâégrafo Único. - A Proposta Orçamentáda a que se refeÉ o presênte artigo devêrá sêr idenfficada, no mínimo, a nível de funÉo ê

subfunçáo, nafur€za da despesa, projêto, âtividadês 6 êlom€ntos que dov€rá aconêr na realizaçáo de sua execuçâo, nos leímos da allnea 'c",
do inciso ll, do árt. 52, da L€i Complêmentar Nacional n' 101/2000, do Plano d6 Classmcação Funclonal ProgránÉtica, conforme dispõ€ a Lei
Nacjonal n'4-320/64, b€m como Poítarias 6 outos regulamontos da S€cÍôterie do T€sooro Nacional - STN.
An.40. As píopostas orÉmentáriãs dã Cámârâ Municipal e dos órgãos da admihistra€o dirêtâ sêrão encáminhadas ao Gabinete do Prefeito,

temp€stivãmêntê, a fm de sôr compaübilizadas no Orçâmento Geral do Município, ê d6vêrão s6r detalhadas, no mínimo, â nivel de funçáo,
subfunÉo, Mhrreza da dêspê6a, p.ojgto aüvidade6 e elementos dê desp€sas.
An. 5o. A píoposta das diretües orçamenlrárias - LDO palE o sx€rcício do 2023 compreenderá:

l- Menságem
ll-Anero l- Mêtas Fisceis
lll- Anexo ll- Riscos Fiscâis

Art. 6'. A Lei Orçamentária Anual autorizârá o Poder Erêcutivo, nos têrmos do art. 7', da Lei Nacional n'4.320/64, a abrir cÉdatos adicionâis,
dg nâtur6za suplementar, úilizando cômo recursos e enuleÉo de dotaÉ€s do póprio oaçamento, bem assim, excesso da ân€cadeÉo do
êx6rcício, realizado e projetado, como também o superávit financeiro, sê houvêr, do êxe.cÍcio anteÍioí.

Art.7'. O MunicÍpio aplicâé 25% (vinte e cinco por cênto), no míniíno, da receita resultanle de impostos, inclusive as provôniêntês d€
trensfer6nciâs, nâ manulonÉo ê dosenvolMmênto do ênsino.

Art.8'. O MunicÍpio contribuié com 20% (vintê por can!o), da6 transforências provenientes do FPM, ICMS, ê ICMS - Dosonoração (L€i
Compl6m€ntar n' 87, de 13 de setembro de 1996 - Lêi Kandir), ITR 6 IPVA, para formação do Fundo dê ManutenÉo e Desenvolvim€nto da
Educaçâo Básacà ê dê ValodzaÉo dos P.ofssionâis da ÊducaÉo - FUNDEB, o dêverá aplicar, no mínimo, dê 70olo (selenta por c€nto) para
romun€Eção dos profissionais da Educação, em eÍetivo êxêrcício de suas aüvidadês no ensino básico público e, no máximo 30o/" (lÍinta por
c€ôto) paía outras dêspssas pêrtinentes ao ensino básico.

Aat. tr. O Municipao aplicsrá, no mínimo, 15% (quinzê por cento) do totál dâs Recêitás oíiundas dê impostos, indusive os provehientes do
transferências. em coníonhidade com ad. 77 do Ato &s Dasposiçóes Constitucionais Transitódas, da ConsütuiÉo da Repúblic€, bem como
com as disposiçõês de Lei Complêmentar Nacional n' 14'1, de 13 de jânêiro de 2012.

AÍ1. 10. É vedâda a epliceÉo da Rêc€ita de Cepiial deíjveda da alienaçâo de bens inlegrantes do patrimônio público na realizaÉo de
d€spesas corÍentes.

Parágrafo único. - Qualqusr eli€neÉo ds etivos do Municípro obsâÍvará as dasposiçóês da Lei Nêcionâl n' 8.666, d6 21d€ julho d€ 1993.
Art.'11. Os ordonadorss do dêspesás, indusive o Presidenie da Câmara Municipâ|, froderão abir créditos adiqonais sirplomontarês e

espêciais. com reorÍsos provenientes de anulação nos termos dos ads.42 ê 43 da Lei Nacionál n'4.320/84 dêsde que tânto â dotaÉo
supl€montada, quânto à anulada integrem a sua função de govêmo.

ParágraÍo Único. - O Presidente da Câmara Municipâldêverá comunicarao Ch6t€ do Poder Executivo, as eventuâis altsraçi€s do orçêm€nto
do Pod6r L€gislaüvo pâra que selam procêdidos os ajust€s nscsssários no Orçâmênto Golal do Município.

Sêção II

Das Oiratrizês da Receita

Art. 12. São Rêceitâs do Municipio:
I - Os Tributos dô suâ compelência;
ll - A quota de partlcipaçáo nos tributos arÍecadados pela Uniáo;
lll - A quotâ de participaçáo nos tÍrbulos anecadados pêlo Estado do Maranhão;
lV - O produto da anêcadaÉo do lmposto sobrê â Rênda e Prcventos dê Qualquêr Nat rêzá, rêtidos nâ fonte, incidentes sobre rendimonlos, a
Quálquêr tÍtúlo, pagos p6lo Município, suas autarquias e fundaÉes;
V - As multas deconentes de inÍrações de trànsito, comotidas nas vias uóanas e nas estradas municipais;
Vl - As randaô do s€us própÍtos soíviços;
Vll - O rosultado de aplicâções financeiras dos Íêcursos disponíveis, no m€rcado de cápitais;
Vlll - As íanda6 dôcorÍênlês do geu Património:
lX - A contÍibuiÉo prêvidenciáía dê seus seNidores; e
X - Oútrà§.
Art. 13. ConsidoÉr56-á, quando da êslimativa das Recêitas:

| - Os fatoíss coniunfurais qus possam viÍ a influ€Írciãr o€ r€sultsdos dos ingÍEssoô om cadâ fonto;
ll - As metâs *tabelêcidas pêlo Govemo Federal pâra o contole da ecoÍloínia com rellexo no exercício monetário, em cortejo @m os valores
eÍatvamente arecadâdos no exerclcio dê 2021 e exercício6 anteÍiores:
lll - O incrÉm6nto do eparelho arÍecedador Municipal, Estaduale Fed€rálque tsnha Eíexo no cÍescimento real da arrecadaçáoi
lV - Os rêsuttaddr das PolÍlicâs dê fomênto, incremento e apoao âo d6sânvolvimento industriel, ãgropestoril ê pr€stacionel do MunicÍpio,
induindo os progrâmas. públicos ê pdvados, de brmaçáo e qualficaçáo dê mãêdêobra;
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V - As isençóes conc€didas, observadas
Complem6ntaÍ Nacional n' 101/2000;
Vl - A inflação oíimada, cienúficâmente,
cãlculado p€la FundaÉo Getúlio Vargas;

as normâs de linanças públicâs voltadas para a responsabilidade .!a fscâ|, nos

previsív6l paÉ o exercício de 2021,lendo como bas€ o lndicê Geaalde

Vll - A prêvisibilldâd€ do roalizaçâo dê convênios junto à União Fsd6ral ê ao Estado do Maranhão, ou qualquer óEão ou enüdado da
AdminisbaÉo Públicâ Fêdêral ou Estadual;
Vlll - A mudanÉ na bâse dê financiaÍnonto dâ EducaÉo Básica, com a implantâçáo do Fundo dê Manutençáo e Dêsonvolvimênto dâ
EducâÉo Bási€ e d6 ValorizaÉo dos Píofissionais da EducâÉo - FUNDEB.
lX - A previsáo d€ Éumento no índic€ dê padicipâÉo na rêcêite do ICMS Ecológico; e
X - Outras.

Art. 14- Na olaborâçáo da Proposla Oçamentária, as prsüsõ€s cle rgc€ite obsêrvarão as normas tácnicâs legeis, proüstas no ãrt. 12 dá Lei
Comdêmentar Naclonel no 10í/2000.

Parágrafo Único. A Lei Orçãmêntáriâ:
| - AutonzaÉ a abêÍtuÉ de cÍéditos suplemêntares para reÍoÍço de dolações orçamentárias, em percêntual mínimo de eté 80% (oitenta por
cênto), do total dâ dospêôa fixada, obs€Nados os limit6s do montanto dss despesas d6 capital, nos têrmos do inciso lll, do artigo 167, da
Conslituiçáo da Ropública, cuja abertura far-s€-á mediantê êdiÉo de ato dê câda Poder;
ll- Contêrá rosoÍva d€ conlingência, dsstináda ao:
A - Rêíorço de dotagóês orçamentárias quê se rsvêlâaem insuficiêntes no deconer do exsrcÍcio de 2023, nos lihites defnidos êm lêi;
B - Atendimento de passivos conüngontês o outros riscos e evontos fiscâis imprevistos.

C - Autoíizaé a rêâlizEçáo de operaÉ€s do créditos, indusivê por antgcipâçáo de r€c€ita até o lirnitê de 25% (vintê € cinco por cênto) do totál
de rBcsita prevista, subLeindo-sê destê montantê o valor das opeÍaçÉ€s dê cÍéditos, classificadas @mo rê@ita.

AÍ1. 15. A rêcâita dovêÉ sstilnâr â arecadação dê todos os tributos de compêtâncie municipel prêvistos em sêu ordenam8nto juídico, bêm
assim os tribúos âtibuidos ao Município na ConstituiÉo dâ República.

Art. 16. Na pmposta orçamenüária a forma dê apresentâÉo da receita deveÉ obedecer à olaseilicação estabelecida na Lêi Nacional nô

4.320/ , obseNendo a Íegulamentação emânada da Sêcretaria do Tesouro Nacional.
Art. 1 7. O orçÉmento dêvêrá @nsrgnar como rêceitas orçaÍnentárias todos os .ect rsos finan@iros rêcêbidos pelo Município, pmveniêntês de

t ansêrênoas que Ihê venham â sêí feitãs por outras pessoas de direito público ou píivado, que sejem rêlaüvos e convênios, contrátos,
a@fdo§, auxllios, subvonções ou doagões, êxduÍdas ap€nas equ€lâs dê nâtuíezâ exkaoíçam€ntáda, drjo produto não t6nha dostinaÉo a
atondimênto d€ dôspe*ls públicas m!nicipais.
Art. 18. Na ôstimaúva das rcceitras serão considerados os EfEitos das

modificâçôes na l6gislação fibutária, quê s6rão objetos de projetos d6 l6is a seÍem enüados à Câmara Municipal, no prâzo lêgal ê
consütucional.

Parágrafo único. - Os pojetos dê lêis qug promovorem altêràÉ€s na legislação tÍibutáda obs€rvarão:
| - Rêüsão ê adoquaÇão da Planta Gsn6rica de valoÍos dos lmóvois Uúanosl
ll - Rêvisão das alÍquotas do lmposto Prodial 6 Tênitorial Uôano, sem ultr6pâssar os limitos máximos já fxados em loi, íospêiladas a
capacidade económacâ do confibuinte ê a funÉo social da propriedade.

lll - Reüsáo ê msioreção das alíquotas do lmposto sobre ServiçG de Qualquêr Nâturezal
lV - Rêvisáo das taxas, objetivando sua sdequeÉo ec cll§tos dos sêrviços prestados;

V - lnstituiÉo e EgulamêntâÉo da contÍibuiÉo de melhodas sobre obras públicas;
Vl - Rgüsão de valorês dâ contÍibuiÉo pâra iluminação públicâ.

seçáo ll
Das Dketrizos das D€spssas

Aí. í9. Consüfuem despesas obrigatórias do Municípiol
| - As relâüvâs à aqulslÉo de bens s s€Mços para o cumprimento d9 sous objotivo6 institucionab;
ll - As desünadas ao custeio de proiotos e pÍográmas dê govemo;
lll - Âs deconsntss dâ manutênÉo ê modgmÉaéo da máluina adminishativa, bem assim aquelâs votüadâs âo ap€rfeiçoameôto do quâdm de
sâÍvidoíês, nos tê.mos da ügênta Carte Megna;
lV - Os comprcmissos de nafuíeza social;
V - Às decoFentês dos pâgsmentos eo p€§soal do serviço públlco, lnchslvê encaEos incidentês sobla a Íolha de pâgamênto;
Vl - As docorrsntes de côncessão de vantâgens e/ou aumento de BmuneraÉo, a cÍiação d6 ca.gos ou alteraçâo do oslÍulura dê cârÍeirã, bem
como adínissão de p€ssoal, pelos podoros do Município, que, por Íorça dêsta Lei, ficam péviá ê ospscialmerúe áutorizados, ressalvados as
êmprcsas Públicas e as Sociedâdês de Economia Mistra:

Vll- O seNiço dâ oívida Pública, tundada e f,utuantê;
Vlll - A quitação dos pÍêcátóriGs judkjais e outro6 requisitóÍios, indusive os débitos dassmcados de pôqueno valoí, nGs têmos do § 3" do aÍt.
100 da ConsüUriçào da República;
lX - A contrapartidâ prêvilenciária do Município:
X - Às rêlatjvas ao cumprimento de convênios;
Xl - Os inv6stimontos o invêÉ6ês financêira§; ê
Xll- Oulras.

PaÉgrafo Único - Para fins do que dispõe o aít. 87 do Ato das Disposiçõês Constitucionsis Íransitórias dá Constatúição da Rêpública,
considêÉm-s€ dê p€quono valor 6 dóbitos ou obrigaçôgs alê o valor do t6to vig€nte do R€gimê Gêral da Previdância Socisl (toto do RGPS).
AÍt. 20. Considerar-seé, quendo da fixaÉo das despesas;

| - Os reflexos da política economica do govemo fêdeÉl;
ll - As necessidades rêlativas à implantaçáo e manutenção do6 proj€tos ê prcgramas de govemo:
lll - As necessidadês rêlaüvas à manutênÉo e implãntaÉo do€ s€rviços públicos municipais, indtlsive rúquina adminisfative:
lV - A evoluÉo do quadro de pessoal e dos sêrviços pÚbiicos municipals;
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V - Os custos rêlalivos ao Serviço da Dívida Pública;
Vl - As projêÉês para as despesãs mencionadâs no artigo ântgrior, com obsorvância das mêtas o obj€los
Vll- Ouhos.

AÍt. 21. As despesas com pêssoal e encargos sociais ou conc€ssão de
qualquor vantagom ou aum€nto d€ rêínuneraÉo, a criaÉo de cargos, ernpr€gos € funçõ€s ou altoraçâo d€ êsa!fura
âdmissão ou cont!-ataÉo de pessoâ|, â qualquer tÍfu|o, só poderá ter aumento real em relação ao crescirnento êÍetivo das míÍentes,
desdê quê respêitem o limite estabêl6cido no art. 71 dâ Lei Complomêntâr Nacional n 101/2000.

§'1'. Dentro do limita de gastos com pêssoal podêrá sêr Íealizado conqJlso para proümênto d€ caeos, b€m como ÉalizaÉo dê contrataÉo
por tempo determinâdo, para atender à necessidede tempoÉrie de excepcional interess€ público, respeit€dss a lêgislaÉo aplicávêl â cáda
c€so.

Art. 22. Os rêo./rsos financeiros destinados legalmente ao Poder Legislativo, serão aspassâdos p€lo Podsr Exocuüvo om coníoÍmidad€ com a
LegislaÉo em vigor, nos limites da rocata eíoüvamonte anecadada no €rêÍcÍoo de 2022.

Parágrafo Único - O porcenural deíinado ao PodoÍ Legislativo náo poderá s6r inÍêrior â 7% (sête por cênto) relativo ao somatório da receita
tributária de Santam do MarânMo e das transÍeênciâs previstâs no § 5" do artigo 153 e nos ártigos í58 e 159 da Constituiçáo Federâl
efetivamente realizado no exeícício fnancêiío de 2022, em conlomidadê com o disposto no 2+A, inciso l, com r€dação dêtêrminada pêlas
Emenda Consütucional no 58, do ano d€ 2009.
I - O valor do repass€ anuâl pârâ â Cámâra de VereadoÍ€s náo podsrá s€r infonor ao fxâdo nâ Loi Orçamontáriâ parâ o oxêrcÍcio financ6iro dê
m23.
ll - A rec€ita tributáriâ de Santrana do Maranhão - Ma, pBvista n€sto artigo corr€spondo ao somâtódo dos soguintes tÍibutos municip€is,
ef6ívam€nto ar€cadados no êxercício financeim da 2022: lmposto sobrs Propriedade Pr€diâl e Tenitorial Urbana (lPÍU), lmposto sobrê
S€rviçs de Oualquer Naturea (ISSON), lmposto sobr€ Írsnsmissão lnt6r Vivos de Bons lÍnóvojs (lÍBl), tâxâs, conlÍibuiçáo do mêlhoria e
contaibuiçâo para o (rlstêio do serviço de iluminaçâo públicâ.
lll - Deve ser ádescentâdo à receita fibutárla de Sâhtâná do M€rÉnhão-Ma, o pÍodúo da arBcadaçào da dÍvida âtivâ tributária 6 das multâs ê
jurcs de mola dos fibutos oíetvamenle roalizadG no exercÍcao fnâncêiro de 2022.
lV - As receilás de Fansfe.ências previstas no § 5' do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 ds ConstituiÉo Fedêral efeüvamente realizado no
exercício fnancêiío de 2022, são as recebidas pelo Município de Santana do Mâíanhão, dêcoíÍentes do:
a) - lmposio sobre operaçôes dê crédito câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valorês mobiliários, dêvido nâ opêra@ de oíigêm, incidentê
sobre o ouro, quando dêfinido êm lei coÍno âlivo financsiro ou instruÍÍlonto câmbiâl (lOF)?
b) - prúuto da anocadaÉo do impo6to da União sobro rgnda ê p.ovgntos dê qualquêr naturoza, incidêntê na fonto, sobre rÉndimontos pâgos
a qualquer tÍtulo pelo Município de Sântanâ do Maranhão-Ma. suas autâlquiâs e p€las fundaçóês quê insútuírem e manüver€m (IRRF)?
c) - imposto da União sobrê a propdêdadê terÍitorial rural, rolâüvamênt€ aos irÍúvêi§ situados na jurisdição do Municlpio ds Santana do
Meranhão-Ma (lTR)?
d) - imposto do Estsdo do Maranhão sobre a propri€dade ds v€Ículos automotoros liconciados no rosp6ctjvo l€rritório de Santana do Maíanháo
- MA (|PVA)?
e) - prcdulo da anscadaçáo do imposto do Estado do Maranhão, sobrÊ op€Eçóos rolatives à circrlaÉo de m6rcâdorias ê sob.e prêstaÉês d6
serviços de t'ânsporte interesbdusle intermunicipale de comunicsgáo, induído o montante transíendo ê tÍtulo de compensaÉo fnanceira pela
pêrda d€ receitas dgcorÍentes de dêsonêÉção das expoÍtâçõês dê prodúG prirÉrios (ICMS)?

0 - Fundo de PãrticjpaÉo do Município de Santana do Maranháo-Ma (FPM)?
g) - prodúo da anecadaÉo do imposto sobre prodúos industnalizados, pÍopoÍcional à3 erportáçóês, nos têrmos do inciso ll e § 3Ô do art.lsg
da ConslituiÉo Fedsral (lPl - Exp).
h) - Receitâ provenêntes dâ ConribuiÉo de lntervençáo do Domínio Económaco - CIDE;
i) - Válores quê o município de Santana do Maranhão contibui para a IoímaÉo do FUNDEB e aquolos que ele deíina às aqóes e serviços de
saúdê com rêcursos póprios;
j) - Rêcoita da cobrançe d6 muha rsíersnt6 eo Regime Esp€cial de RogularizaÉo Cambiâl e T.ibutáriâ (RERCT) do rêcursos, bons oo dirÊitos
do origem lícita, náo declarados ou dedarados inconetamente, remêlidos, mantidos no oxtônor ou rêpafiâdos por r€sidontes ou domiciliados
no País (recêitâ íecebida a tÍtulo de rêpâtriação)i
V - PaÉ fomalizar a apuraÉo do total da dê8posa do Podor L6gislativo Municipal no €xêrcÍcio finânceiro dê 2022, dêv€é sêr êlaborâdo
d6monstÍalivo onde constarão, mês a mês, com seus r€spoclúos valorcs, todas as parcalas quê compõ€m as Éc6il,as tribulárias ê as
transfuéncàs constitucionais dê sentene do Meranhão-Me :

a) A elaboEçáo do demonstrstivo deverá ocorrer em duss üas, alé o dis 30 de jâneiro dê 2023, com âs aisinatures do Prêfoito ê dos
responsávgis pela AdminisfâÉo FinencoiÉ 6 pêlâ contabilidadê do Municlpio, ssndo dêstinada uma p€ra a prestaÉo de contas do Chefe do
Poder Execuüvo e a outÍs pârâ â presliaçáo dê contas do Presldente dâ Câmarâ, rêsoNando-sê cópia pera c6ale VêrÊedor.
b) Os dados para a apuração da base de cálculo sorão retirados do Balanço Orçámehtário do MunicÍpio, êncêíÍâdo no êxêrcÍôio imêdiatamêniê
anterior.

Art. 23. O total da dêspê6a com os Sub6ldio6 do8 Vereadores não podêÉ ultrapasaar o moniente dê 5% (cinco poí cento) da recêita
e.speciflcada no inciso Vll do art. 29 da Consütuiçáo da República, com a rgdaÉo dada pela Emenda Conslitucional n" 1, de 3'1 de marçp de
1992.

Parágrafo único. - A Câmara Municipal não poderá gâstar mais de 70% (sstenta por cento), do âeu repasso com folha de pagamonlo, nêla
inclusas as dêsp€sas de que trátam o câput.
Art. 24. As despesas com pagam€nto dê precatóÍios judiciáíios coríêrão à contE dê dotaçõês consignadas com êsta Ínalidâde êm opêÉçõês

êspeciais e êspecíficss, que constarão das unidades orçAmêntárias responsávêis pelo8 débilo6-
Art. 25. A Lêi Orçamentáda poderá consignar rÊcursos para financiar sorviçps de sua rêspons€bilidade â ser6m oxecutados por entidades d€

dirêito píivado, mêdiants convênios 6 cont_atos, bsm como t€mos d€ fomento, t€rmo d6 colaboraçêo ou acordo d€ c,oop€mÉo, 6m
oonformidade com as disposi@es dâ Lei Nâcionâl h' 13.019 de 3'l de julho do 2014, desde quo sejam da conveniência da Administraçào
Públba Municipal e tenham domonskado padrão d6 €ficjência no cr.rmprimento dos objetjvos delerminados.
AÍt. 26. O Município deverá investir prioritariámente eÍn poietos ê âlivided6s voltedos à iníàncie, adolescêncie, idosos, mulheres e gêstantes

buscando o atendimênto univêrsel à saúde, assistência social ê educação, visando mêlhoriá da qualidadê dos serviços públicos inêrêntss.
AÍt. 27. É vêdâdá â inclusáo na Lei Orçamentária Anual, bem como em sues altêraçô6s, a trensÍêrêncla ou doação de quaisquer rêcuísos do

!
a

6t29

DOM - Saniana do MaÍanhão, Seg, 05 de Sêt de 2022 ISSN 27ô46580 | AooV ÊdiÉo. M 38t

D;..6§l,lI
n

'o



tlOM - Santaia do Mâranhão, Sê9, 05 dê Set dê 2022 ISSN 27646580 | Ano V Edi@ - 
'ie 

381

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santana do Maranhão

N1Â,1.€

ó
ê,

4c' í
1..

àr
de §)

()
Município para dubes, associeçÊ€s e quaisquer outras êntidadês congêneres, ex@tuadas creches, escolas parâ
pré-êscolas. cenlro de cônvivência dô idosos, cantros cômunitários, unidâdês de apoio a gestantes, unidade d6
outras 6ntidadês côm fnalidade dê atendimonto às aÉes de assistência social6 quando autoíizado pelo
t6rmo de fomento, temo de colaboíaÉo oo afins-

por

\t'

assistência social, obÍas e sanêamênto básico, êm conÍoÍmidade cofi as dir6t izôs fimadas pêh Lei N€cionâl nó 1'1.'107de 06 de âbÍil de 2005
Art. 29. A Lêi Orçamêntárie Anual autoíizará â realizeçâo dê programas de apoio ê incentivo às êntidadês êstudantis, destacadamente no que

se refere à educaÉo, cultura, turismo, meio ambiente, desporto e lszer e aüvidades ãfins, bem como para a reâlização de convênlos,
contÉtos, temos de fomento, teÍÍÍos de colaboÉção, acordo de cooperaÉo, temo de parceria, pesquisas, bolsas dê estudo e estégios com
oscolas técnicas profssionais I univ6rsidedes, priorizando a êducaçâo infantil e o ênsino fundamêntal, coníorms lsgisiação vigsnts.

Art. 30. A concessão de auxílios e subvênçpês dêpêôdêrá de âutorizaçáo lêgislaüva atrâvés de lei especial ê êm @nformidade com o art. 28
dêst8 Lêi.

AÍt. 28. Ficâ o Pod6r Executivo âutorizaclo, medianle lei, â firmar convônio intormunicipâl de coop€raÉo técnica â

cAPÍÍULo II

DAS DISPoSIÇÔES GERÁIS

fut. 31. A Secretariâ Municipal d6 Administração ê Finanças íaíá poblicaí junto a Lei Orçamentária Anual o quadro de detalhamento da
d6sp66a, por projeto, aüvidadê, êl6mento de despesa e seus dêsdobram€nlos o respectivos valores.
4n.32. O Projeto dê Loi oryamenlária do Município, pâra o exercÍdo d6 2023, será encãminhado à Câmara Municipal nos prazos
Conslitucionais estabelecidos, cab€ndo àquelê Poder, devolveí parâ sanÉo atá o êncêrramento de sêssáo logisletivâ.
Art. 33. Ficam autorizados os ordênedoGs dê dêspês€s do Podêr Exêcutivo e do Poder Lêgisletúo com besê no aí. 359-F do D€crsto-Lei n"

2.848, dê 07 d6 dêzômbÍo dê 1940, lnduldo pelo art 2'da Lei 10.028, de '19 de outubm de 2000, procederBm no final de cada exercicio
financeiro o cancelamento dos Restos a Pagar que não tenham diaponibilidades financêiras suficientes p6ra sua8 quitações, respeitados o§
dêmais parámetros da legisleção aplicável.

CAPITULo III

DAs DlsPostÇóEs FtNAls
Ad. 34. Não poderáo t6r aumênto real 6m rêleçêo aos cróditos con€spondênt6s ao orçêm€nto dê 2023, Íessalvados os casos autorizados em

L6i pópria, os seguintes gâstos:
| - Dê pêssoal e respeclivos êncárgos. que não poderão ult'apassar o limile dê 54% (cinquênta ê quabo por cônto) de recaita con€ntê líquk a.
no âmbito do Podêr Ex6cúivo, nos têrrros dâ alínea 'b', do incjso lll, do ârt. 20, da Lei Complem€ntar Nacional n' 101/2000;
ll - Pâgamênto do Serviço da DÍvüa; ê

lll - Íransí€éncias dúsrsas.
An. 35. Nâ fixaÉo dos gastos d€ câpilâl paÉ cÍiaçáo, expansão ou apsrÍeiçoamsnto de seMços já crjâdos e âmpliados a sêrêín afibuídos aos
ólgãos municipsis, coln exdusáo da amortizaÉo de emprésümos, serão respêitadas as prioridadês e metas constantes destra Lei, bem como â
manulênçáo ê funcionemenlo dos serviços já implantados.

Art. 36. Com vistas ao atendimenlo, em suâ plenifude, das diretÍrzes, objeüvo6 ê metas da AdhinistÍâÉo Municipal, previstas nesta Lei, fica
autori2ado o CheÍe do Podsr Exêcuüvo a adoter as p.oüdências indispensáveis e necêssádas à implementaçáo das políticas aqui
êstabêlêcidas, podêndo ârticulár convênios, viabilizar recursos nas dkêrsas êsforas de Poder, conhâlr êmpÉstlmos, obsoryada a capâcldádê
dê êndavidamênto do Município; subscrevêr quotas dê consórcio para ofeito de aquisiÉo dê vêículos e máquinas rodoviários e promover a
atualizaÉo monetária do Orçamonlo de 2023, alé o limite do índice âqJmulado da inflâção no período que mediâr o mês de maio a dezembro
dê 2022, se, por ventura, se fizer nocôssáÍio. observados os Princípios Consütlrcionais e legais. espêcialmênt6 o quê dispusêr a Lei Orgânica
do MunicÍpio, a Lei OÍçámentáía Anual, a Lêi Nacional n'4.320/ , eque o dispô6 o Plano Plurianualdo Município 6 outras pêrlinentês à
matéria posta, bem como promovor, durânto a gxêcução orçêmentária, a ab€nurâ de créditos suplem€ntar€s. até o limite autoÍizâdo no vigênta
oíçam6nto, visando atender os el€íÉnto6 de despesas com dotâç6€s insrJfc}entgs.

Art. 37. Parâ fns do dispo6to no art. 16 da Lêi Complemenl,ar no 101/2000:
| - As 6xig6ncias nêlê contidas intoglaÉo o procêsso administrativo do qua trata o artigo 38 da Lei l1' 8.666, de 21 de junho de '1993, bom
como 06 procsdimentos de dasepropriaÉo de imóveis urbanos a quo s€ reforo o § 30 do arL í82 da Consütuiçáo da Rêpública;
ll - No que se reÍere ao disposto em s€u § 3o, êntendenFse corDo dêspesas irelêvantes aquelás cujo valor não lltrapassê, pala bens e
seNiços, os limites dos incisos | ê ll do capul do art. 24 da Lei no 8.666/'1993, atuâlizedos pelo Decreto n' 9.412, dê '18 de junho de 2018;
lll - Na execuÉo das desp€sas ante a vlgência da Lei Orçam€ntána d€ 2022, o ordenador de dêsp€sa podêrá considerar os valores
constrantes do rêsp€clivo Pmjoto do Lei; e
lV- Os vÉlores e as metes constânles na Lêi OícÃfientána dê 2022 e no P,ano Plurianual Anuâl que podêÉo sêr uülizados, até â sançáo de
Lêi, para demonslrar a píevisão oíçaÍnêntária nos procedimentos rêtô.entes à fase intema da licitaçáo, bem como pâre o atendimento ao
disposto no inciso I do caput do art. 57 da Lei n" 8.666/í993.

Art. 38. Pâra os fins do disposto no ert- 42 da Lêi ComplemêntaÍ Nacional n' 101/2000, considerê-se conlÍaídâ a obrigaÉo no momenlo da
fôrmalizaçáo do contrato adminisbâÍvo ou do instrumento congênere.

PârágrâÍo único. No caso d€ dosposâs rêlativas à pÍestâçáo de s€rviço6 já ôxistêntês e desünados à manutenÉo dâ âdministraÉo pública
municipal, considêràm-66 @mpomissadas apenâs as pr6staÉês cujos pagamentos devam 69l realizâdos no 6x6rcício financoiro, ob§€avado o
cÍonograma pactuado.

AÍt. 39. Os Podêrss Execuüvo e L€gislativo deveráo elaborar € publicar por ato próprio, até 30 (trintá) dias aÉs a dalá de publiceÉo de L€i
Orçâmêntárja dê 2023, cronogrema anuald6 dêsêmbolso mênsel, nos lêrmos do disposto no art- 8o da L6i ComdÉm6ntar n' 101/2000, com
vistas ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecidâ nestâ Lei.
An.40- Sê for necessário eÍetuar a limitaÉo de empênho e movimentaÉo fnanceira de que bata o arl. 9' da Lei Complementar no '101/2000,

o Poder Execúivo apurará o montsntê n6cêssário e iníomârá ao Poder Lêgisletivo, âté o 22' (vigésimo segundo) diâ epós o encerramento do
bimesfe, observado o disposto no §3'.
§ 10. O montante dâ limitâÉo a sêr promovlda pelo Poder Executivo seíá êstabelecido de Íorma proporcional à partlclpaÉo no conjunto das
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§ 30. O Poder Exsdíivo divúlgaé êm sÍüo êlêtaôiico 6 oncáminhará A Câmara MunicipâI, coín a mâior
aprêciado psla Comis§áo compêtên16, contêndo:

Ft,
o5

dotaçôes orçamentárias iniciais classifcadas como despesas primánas discricionáriãs, idenüfcádas na Lei

§ r. Os Poderês Ex6cutivo e Legislativo, com base na iníormação a quê sê ísíêÍê o cáput, €ditarão ato, o 30'
subsequente ao êncsrramento do rêspêclivo bimestÍe, que ovidênci€ a limit€Éo d€ 6mp€nho ê a moümentaÉo tra.

| - A memória de élculo das novas esümativas de receitás e deÊpêsaa primádas ê a dgmonstÍação da necessidadg da limitaÉo dê empênho e
movimentaçáo finâôceilâ nos porcêntuais e monlantês êsteb€lêcidos;
ll - A rêvisão dos parâmêlros ê dâs projeçFes;
lll - A justifrcâtiva das altêÍEç6es de despesas primáriss obrigatóriâs, explicitendo es providências que serâo âdotadas quanto à alteração da
dotaçâo orçamenbária, bem como os êfsitos dos déditos ab€ítos;
lV - Os cáldrlos relaüvos à írustÍaçâo das recaitas primádas, quê teÉo por basê oa dêmonstaüvos afualizados e os demonstrátivos
êquivalonlos, no caso das dêmais recêitas, justificândo os desvios em rclação à sazonalidedê originalmêntê preüstâ;
V - Oetalhamento das dota@s rêlativas às despesas primáriâs obígâtóriâs com cootrole dê fuxo financeiro, â idenüficaÉo dâs respectives
aÉes e dos velores €nvoMdo6.

§ 40. O restâbelecimento dos limÍtes dê êmponho e movimentâçáo financêira poderá sêr of6tuado a qualquêr têmpo, dev6ndo o rêlãtório a que

se reÍerc o § 3' ser divülgado êm sÍtio €16tsôflico € encâminhado à Câmara Municipal.

§ 5o. O Poder Exêcuüvo prêstará as informaçô€s âdicioôais para apÍeciaçáo do Íslatório de qu6 t'âta o §36 no prâzo do até 20 (vint€) dias
íJtôis, contado da data de recêbimonto do rcqueimento Íoínulado pela Câmãra Municipal ou Comissão competente.
Art. 41. Esta lei entrará sm vigor na data de sua publicaçâo.

Gabinetê do Prêfêito Municipald6 Santana do MaGnháo - MA,
01 de s€têmbro de 2022.

Márcio José Melo Sanüago
Prefeito Municipalde Santena do Maranhâo

Ad* Bomrdo Sp!.dula.l@ Santos F ho
Cd is o d ê idênbficz çéo : bafbTzt* 52dc1e 0c 5t37 W s4 7 1 353ú I 2 d 5ba

GoNTRÂTO N.41.2022

PREGÁo ELETRôNIco N. O./2022" PTIsM

CONTRATO NO 041/2O22PMSM

coNTRATo DE FoRNEctMENTo ouE ENTRE st oELEBRAM A PREFE|TURA Mut{tclpal oE sat{TANA oo f,iaRANHÃo, E A
EMPRESA : c. C. C. tlENDEs ÍRAi{SPORTES- ÍtlE - CNPJ: í5.434.764/000í.33, NA FoRMA ABAxo.

A PÍêÍaltura Íúunlclpel dê Santana do aranhão, €nt€ dê Dir6ito Público, situada à Avonida Gov€rnadora Rosêene Samey, nô '1.000, CentÍo,
Ssntana do Maranhão, akavés da Sêüêtaía Municipâl dê Adminisfação e Finanças, inscritâ no CNPJ sob o n." 01.612.830/0001-32,
doravante denominâde CONTRÂTANTE, neste ato, reprês€ntado pêlo Sr. Marcos Fabricio dâ Concêição Lima, câsado, bresileirc, residente
ne6te Município, CPF n.o 016.8.46.23H3, e de outro, a empresá G. C. C. MENDES TR NSPORTE9 ME, doravante denominada
COI{TR TADA, situada nâ na Rue da Liberdade, n0 08, centro, Santa Quitéria do Maranhão, CNPJ n.' 15.434.784/0001-33, lnscÍiÉo
Estadual no í2.383.096.6, n€stê ato.epresenlâdo por GIAN CARLOS COSTA MENDES. RG. no 00004207279!7, CPF n." 876.401.553-04,
Urmam o pres€nte CONÍRÂTO de fomEcimônto, conform€ consta do Proc6sso ,{dministrativo n.o PÍocorlo Admlnbt-àtlvo
n 2601?2'152312022 +rrsrr, reíerentê âo PREGÃo ELEÍRÔNÉO N" 04/2022 - PMSM, §ubmetendo-se as partos às disposiÉes constantes
da Lei n.o 8.666/93, e suas eltâl^açôes posteriorês € as cláusulas e condições seguintes:

clÁusuLA PRt]úEtRÂ - Do oBJETo
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. O pÍesente instÍumento têm por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEctALtzADA NO FORN
ACESSORIOS PARA OS VEICULOS, LEVES E PESADOS DAS SECRETARIAS DE ADMIN
SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/MA, êm confrcrmidadê com os itêns regishâdos
Prsçcr n'03,12022+ SM, € da proposta apresêntada pêla CONTRATÀDA.

E:-
FI

cúusuLA SEGUNDA - DA FoRrúa DE ExEcuçÃo Do sERvrços

A CONTRATADA obdga-§ê a Íomecêr os produtos/prêsláÍ sêNiço de a@rdo com a noc€§sidadê da CONTRAÍANÍE em âté 05 (cinco) dias,
após o recebimento da Ordêm de Fomecimênto/Serviço, emitido pela COI{TRATANTE, acompanhâdo das respectivas Notas Fiscaisl

PARÁGRÂFo PRIMEIRo

A êmpresa ficá obrlgadâ â entregár os produlos/êxocutrar os serviços, no almo)€dfado da Seqetaria Municipal dê AdmlnlstÍâçáo e Finânçâs,
Avenida GovemadoÉ Roseana Samey, S/N, CENTRO, CEP: 65550{00, Sântanâ do Maranhão,/Ma, de segunda a sêxia-Íeira acompanhado
das respêctrvas nolas fiscais.

PARÁGRAFo sEGuNDo

Poderão s6r rejêitados os produlodsêrviços em desacodo com as deteminaÇões do presente Edital e seus anex(§.

PARÁGRAFo rERcEtRo

A Contratada obriga-se a entregar os produbs/prestar os serviços a que se refere este cohtEto de acordo estritamente com as espacificaçôes
n6le descritas, 9êndo dê suâ intêira rosponaabilidado a subsüfuiçâo dos mêsmos quândo constatâdo pêla âutoridade competenle, no seu
rêcêbimênto, não êstâaêm em conlormidade com âs rêíêridas êspêcificâçôes, nos termos do aÊ 69, da Lei no 8.666/93.

A slmples entregâ dc píodutos/prêstâr os seaviços, obj€to deste conbato náo implica na sua acêibção defnitúa, o que oconeÉ âÉs á
üstoria 6 cornpaovaçáo da conformidade, confoímê abalxo descÍito:

I - Proviso,iamêntê, a paÉir da entrêga/prêstaÉo, para efêito da verificâÉo da conforÍnidâde com âs especificsÉes, constantês nêstê
contElo.

cúusuLA TERGEIRA oos cR[ÉRIos DE aGEITAB|UDADE

ll . OofinllivamGnto, após a vêriÍcaÉo da conformidade com as especilicáçóes constântês, nestê contrato, e sua consequêntê acêikçáo

2. Em caso de não conformidadê, o ssNidor designado dêvolvêrá os produtos acompanhados da Notâ Fiscâ|, pârâ âs devidas corÍeçôes.

PARÁGRAFo PRtMEtRo

'1 . Em caso de coníormidadê, o sêrvidor designado atestaé a 6fetivaÉo da enhega dos prcdutos/prestâr os serviços no v6rso da Nota
Fiscal ê a êncaminhará ao S6tor Financeiro da CONTRATANTE, para fins de pâgámento;

Os produtos dev6rão €star conlidos êm êmbalagêns póprias, ssm qualquer violaçáo ou danificaÉo, obêdgcênclo aos respêctivos pEzos de
vâlidadê, das marcas oÍerecidas.

Os produtos serâo r€cabidos e aceitos e/ou servhos pÍestados após inspêçâo roalizada pêlo FISCAL DE CONTR ÍO oú pelo servidor
êncanegado pelo recêbimênio, podêndo ser rejeitados caso não âtendam ao quanlitativo solicitado ou não satejam êm pêrfêitas condiçô3s
para â utilizâção.

Respeitar as normas e procedimenlo de controle intemo, inclusive de acesso às dependências da Contratantê;

9/29

Os píodutodsêNiços conlêndo bairé qualidadê, ou que êstejam em desácordo com as êspecifcaçôes conüdas no Termo dê RefeÉncia ê
Proposta da cohtralada, serão rejeitados pela CONTRÁTANTE.

cLÁusuLA euaRTA oBRtcaçôEs DA GoNTRATADA

Visando o cumprimento do objêto dêste Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

ExEcutar íiêlmêntê o objêto contratado, dê acoído com a6 normas lêgais, vêrifrcando semprê o seu bom desemp€nho, cumprindo os prazos
estabelecidos em conÍormidade com a proposla apresentada e nas orientaçôes do Fiscal do Conbato, obs€rvando sempre os critéÍios de
quelidadê dos produtos ou sêrviços a sêrêm fomêcidos/prêstadosi
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Fomecer/Serviços todos os itens cotados em estritâ conformidade com as êspêciÍicaçóês êxigidas neste T
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7
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Substituir êvêntuais podutovs€rviços qu€ não estejam 6m confo.rnidad€ com o termo de referància ê prcposta
ospêcifrcaçôes no pÊzo ds 24 horãs;

Rêspondea por êvontJeis projuÍzos dêconentes do descumpímênlo da obígãÉo constante da alínoa anlêrior;

Mantêr durantê toda a vigência do contrâto, êm compatibilidade com as obrigações assumldas, todas as condiçôês de habilitâção ê
qualificaçáo êxigidas na licitâÉo;

cúusuLA ourt{TA oBRrcaçÕEs DA CoàÍÍRÂTANTE

Para OaÉntr o fel cumprimento do objeto deíe Contrâto, a CONTRATA TE se compromête a:

EÍGtuar o pagamênto das Notas Fiscais. após átestar a resp€cliva íatura, que deverá sêr confêrida pdo Sotor compolente dâ CONTRÂTANTE,
conÍorme previslo neste temo, aÉs o cumprimento das formalidadês legais.

Prestar inlormaçôes e €sclârocimêntos pêdinênt€s ê ne@ssários que vsnham á sêr solicitadas p6lo r€presontanto da conlÉtada;

Exêrc€r o âcompanhsmenlo o â ÍscêlizâÉo no fomêcimgnto dos produtos/êx€cuÉo dos serviços, por m€io de s€Nidor designado, podendo

rccusar, dêvolver, mandar, §ubstituir quêlqúer mâteriâl/serviço que náo esteja dê acordo com as condições e êxigências espêcifcadas.

ComunicâÍ oficialmente à COI{TRÂÍÂOA quaisquer íalhâs verificâdas no cumprimento do contrato.

Rôjeitar, no todo ou em parto, os maioriais entrêgue em desacordo com as obíigaÇôês assumklas p€lo Íomoc€dor/prêstâdoi

Proporcionâr todas as fecilidados para quo â empresa cont -aladâ possa cumprir suas obrigaçó€s dêntao das nomas e condiçôes destg Í6lmo
de Rêíêrência;

cLÁusuLA sExra Do pREço E coirDtçôÊs oE paGArúENTo;

Parágrafo Prlmêlro - Pêla prestâÉo dos serviços, objelo do presenle confato, a CONTRATANTE pagará à COI{TRATADA o valor global dê
R$ 333.3í l,44cfrezentos e trinta e kês mile trezenlos e onze reâis e quarentia e qualro centavos), mediante apresentaçâo da Nota Fiscal
dlscriminativa. Vâlor do LOTE 01 R$ 333-311,44 - (Trêzêntos € tinta € tràs mil 6 trêzêntos a onz€ reeis ô quarêntra ê quatÍo côntâvos).
Conformê descÍição dos itens abaixo:

Assumir a rêsponsâbilklads por todos os êncâígos pÍevidenciários s obrigaÉês sochis píeüstos na lêgislaÉo social ê trabâlhisla em vigoÍ,
obrigando-se a salda-lss na época púpria, uma vez que os seus êmpregados não manteéo nenhum vÍnculo êmp.egatÍcio com 6
COl{TRATANTE;

Assumir, tâmbém, a rêsponsabilidade por todas as providêncaas e obÍi969ô€s estâbelêcidas na lêgislação êspocÍfica de acidentes do trabalho,
quando, em ocorÍência da e6péciê, forem vítimas os sous empmgâdos no desempenho da6 atividades pertinenles em conexão com elas,
âinda quê nas dependências da CONTRATAT{TE

lTET

01

02

03

04

05

06

o7

08

0s

10

11

DEscRtçÀo Do PRoDuro

PNEUS 750-16 (F40OO)

PNEUS 17S70 /14

PNEUS 1,OOG.2O

PNEUS 27í80-22.5

pNEUS 17.4-25 (RETROESCAVÀDEIRÂ/D|ÂNTE|RO)

PNEUS 17.4-25 (RETROÉSGAVÂDEIRA/TRÂZEIRO)

PNEUS 21 Srrtí 7-5

PNEUS 14.mG24 (MOTONTVELADORES)

PNEUS $r'90 - 19

PNEUS 11U90 - 17

PNEUS 14.9.24 (OIANTEIRO TRITON)

VLR. U TTARIO

R$ 1.3a0,00

RS 4A8,00

RS 2.360,00

Rt 2.835,00

R$ 2.745.00

R$ 5.8O0,0O

Rl 1.s,{a,OO

Rl4245,oO

R$ 334.ô1

R$ 389.00

R$ 4.348,(x)

Rt 2.808,00

R$ 56.640,00

RS 17.010,00

R§ 10.980,00

RS 23.200,00

R$ 18.576,m

R§ 33.960,00

R$ L338.44

R$ 1.556,00

R$ 34.784,00

UT{D

UND

UND

UND

UND

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

UNO

QÍD

36

06

24

06

u
04

12

08

u
04

08

VALOR TOTAL

R549.6a0,00
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RS 6.4

o /)oI

R$

<4

(),)
.c)

12

13

14

16

'17

18

19

20

21

24

26

R! 248,00

RS 355,00

R§ 49,00

Rt 49.m

R§ 44,00

R§ 45,50

R§ 272,00

R$470,00

RS Í60,00

R3160,00

R§,185,0o

R! 630,00

R§ 135,00

Rl 115,00

R§ 98,00

R3 S8,m

Rl 176,00

R$ 182,00

R3 1.088,m

R§ 1 .880,00

Rs 5.870.m

R0 5.760,m

R§ 2.910,m

R§ 3-780,m

R$ 4.050.00

Rt 2.875,00

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

uNo

UND

,00

08

u
u
02

n2

u
04

04

04

30

36

06

30

25

P.rágr.Ío Sêgundo - O págamento sêrá efefuado mensslmente, no prazo de até 30 (trintâ) diâs, aÉs aprcsentaçáo da Nolâ Fiscal,
âcompanhada da FatuÉ dê Seaviços, a ser apres€ntada eté o 5' (quinto) dia útjl dê cada mês subsequênte ao da pr€staÉo dos se.viços. A
Notra Fiscâl devêÉ ser emiüda, de acordo com a lo€âÉo contratada, com preço unitário ê valor total da locaÉo mensâ|.

Parágrefo TercêlÍo - O pagamento sê.á efetuado pela CONTRATANTE à CONTRÂTADA, mêdiãnte dêÉsito na coíta côrênte lndicâda pela

CoNTRATADA, uma vez satisfeitas às condiçõês eslabgl€cidas no Editâle contrato âdministraüvo.

A Nota FiscalFatura deverá ser emitida, êxprossando os prêçps unitários 6 o valoÍ total, sêndo o íafuràmênto incidEnlê, único ê
€xclusivamênt6, sobr€ a quantidadê eíêüvamEnte entÍegue.

Paágraío Que.to - O pâgamento sstará condicionado à comprovaÉo por pârtê da CONTRATADA, d6 §ue rsgulâridâdê fiscâl e trabálhista por

meio das cs.tidõôs Exp€didas FÉlos órgáos compêtênt€s, devidamenle atralizadas.

O vãlor dos enca.gos será calculado pala fórmula: EM=lxNxVP, ondê: Elú= Encârgos moratórios devidos; N= NúmeÍos de dias êntÍ6 a
dataprevistaparaopagamêntoêadosfotúopagâm€nto;l=Índicêdêcompens€çãofinancêira=0,00016438;6VP=Valordapr€staÉogm
atraso.

clÁusuLA sÉnMA - DA ucÊNclA

Caso os pagamêntos s,êjam êf€Urados após o prâzo sstabolocjdo no subltom 9.í, por dJlpâ da ConFàtant6, serão dêvtdos êncârgos
mo.atórios à taxâ nominal de 6% â.a. (seis por cênto ao ano), câpitâlizâdos dieriameítê em regime de juro6 simplês, desde que, palâ tranto,

não tenha concorÍido à Contrâtade.

O prêsont6 contÍato ênkará em ügor na data de sua assinatu.a âté 31.13.2022, com possibilidade do prorÍogação, conforme disposto no art.
57, inciso ll, da Loi Fêdêral N.o 866e,/í993, mediante Termo Adilivo.

cúusul-A omvA - Do REÀrusÍE

O vâlor do prÉsêntê Cont'eto não podeé ser reajustado durânte o pÉzo de suâ vilência. OecorÍido o intênegno dê 0'Í (um) ano, os preços

O pagâmento sêrá efefuado pela CONTRATA TE, à CONTRATADA, através de deposito em conta conêntê, agêncie e bânco indicados pêla

mê§m:t.
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PNEUS 18.4 - 34 (IRÂZEIRO TRTTON)

PNEUS 2-75 - í8

PNEUS $/SO - 18

CAMARA DE AR I 8 (DI,ANTEIRA TITAiI)

CA ÂRA DE AR 18 TTRAZE|RA TtrÂü)

GAMÂRÂ oE AR 9o/9G14

CÀMÂRA DE AR 110r'9c,7

CÀMARA DE ÂR 14,00G24

CÀMARA oE AR 1 7,s25

CÃMÂRA DÉ AR 1.0@2O

CÀT,IÂRA DE AR 75G16

CÀMÂRA OE ÂR 1+9 -24

CAMÂRA DE AR 18.4.34

PROTETOR20

PROTETOR 16
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O
podê.ào ôer negociado o reajuste de acôdo com a vaÍiaçáo geral do índice Geral de PrêçÀs - Disponlbilidadê
Gôúlio Vargas - FGV, ou pelo Índicê quê venhá a sub8üfuí-lo, com bas6 na sêguinte íúmula:

Ondê:

R = Valor do Reaiuste Proorrado;

V = Valor lnicàl do Cont -ato:

| = IGP-OI (FGV) aoJmulâdo dos últiíros 12 rnesês, â contar da data lamite fixada parà aprêsêntaçào da píopo9ta.

PsrágÉio Únlco - O reajuste sêé píec€dido de solicitaÉo de COI{TRÂTADA, acompanhada do domonst-âÉo enalítica da âltereÉo dos
clstos, poí mêio dê apresentaÉo da danilha dê custo§ € ÍoímaÉo dê p.êços qu6 s€rá analisado p6la CoI{TRATANTE.

crÁusulA No}{A - Do AcoÍúpANHAflE To E DA FrscalrzAçÃo

Sêm prejuizo da plena responsabilidade da COITR TADÀ este contsalo será acompânhado ê íiscálizâdo por um rêpresententê da
COIaTRATA}{TE, nos tê.mos do aÍt. 67 da Lei Federâl n.'8.666, de 21 dejunho de 1993.

1

A fiscâlização nõo êxclui n6m r€duz a rosponsabilidad€ dâ CONTRATAITA por quaisquer krêgularldados, impêríoiçôês técnicas, vícios ou
êmprcgo ds matodal inadequado ou do qualidade infêrior. inclusive pêrante têrcêiros, ôão implicândo corÍosponsabilidadê da CO'{TRÂTAI{TE
ou dê sêus agentes diante destes,

cúusulÂ DÉct a-oaDoraçÃo oRça EsrÁRrA

os redrÉos financeircs, para êxec{4ão do prês€nte cofltrato. coreÍão à contâ da Dotação Orçãmentáda:

Sec. De Administ'aÉo - 04.122.0040.2004.0000 ManútônÉo da Sêcrêl,aria de AdminisFaÉo e Finançes.

3.3.90-30.00 Matorial de Consumo

CúUSULA DÉCIHA PRIHEIRA - OA RESCISÁO COI{TRÂTUAL

O pr€sônte mhbáto podeÉ ser resciMido, g6a6ntida a defesâ préviâ, mêdaânte âto da CONTRATANÍE, o qual devê sêr comunbado por

ê3ôrito à CO ÍRATAOA:

I - Nâo cumprimênto ou cumprimento inelular de cláusules mnt.atuâis;

ll - Com6lim6nto reitErado dê fált€s nâ êx6cuçáo do oblêto d6stê Contrato;

lll - Altêrâção Social ou modmcáção na fnalidadê ou estuturâ da COI{ÍRAÍADA que prejudique a scução dost6 conffio;

lV - lnsolvência, disaoluÉo ou falêncis da CO TRAÍAOA:

V - Comum acôrdo ênts€ as partes.

Parlgrâfo Únlco - Os demais motivos ensejadorcs da rescisão conbatual estiio pÍevistos no art.78, da Lêin." 8.6ô6/93, que ocoÍrerá nos
tormos do art- 79, do m€smo diploma l6gEl.

crÂusuLA oÉcr 
^ 

oUART^- Do TNAIIÍ{PLEmEI{To E sa çoES

No csso dê etago injustificâdo ou fomecimento totâl ou parcial do objeto, a CO TR.ATANTE podeÉ, gaÍantida a préviã defesâ, aplicár à
CONTRÁTAOA as sêguintês 6ançéês:

1.AdveÍtânclâi

2. iluttâ ds 0,33% {trinta ê tÉs cantásimos por cênto) por dia dê alraso na êntr€ga dos bens ou akaso na sua substjtuição, e por

ocoíência de ato ou Íalo em desacordo com o proposto € o estabêlecido no Editial, até o máximo dê 'toolo (dez por cento) sobre o valoÍ
totalda nota dê êmp€nho, íocolhirla no prazo máximo de 05 (cinco) dias @íÍidos, uma vêz @municados ofcialmente.

12t25
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3. ,ltutL dê l0% (dez por cenio) gobre o valor total da nota de empenho, no caa6 de inexecução total ou parcial do objeto cont_atado,

rêcolhidâ no prêzo de 05 (cinco) dias corÍidos, contado dâ comunicaçáo oficial.
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4. strspên8ão temporária dê participaÉo êm licitaÉês com a Administraçáo por prazo nâo supedor a E)

5. Doclr.eÉo d. inidonoidado pará licitar ou contratar com â Adminiíaação Públic€ enquanto pêrdurarem
puniÉo ou até que seja pomovida a rêabilitaçáo perante a pópria autoridads quê aplicou a pênalidade, quê conced
que o licitâíte .êssârciÍ a COI{TRÂTANTE pêlos preiuízos rEsultantes ê dêpdô dê dêcoBído o prazo da sanÉo a
subitem anterior.

basê no

PaÉgrafo PÍlmêiro - A CONTRATADA que ensêjar o retardamonto de êx€cuÉo do objeto não mantiver ã proposta, falhar ou fÍaudar na
êxeaüÉo do conüato, comportar-a€ de modo inidôn€o, fz€r dêclarâÉo Íálsá ou comelêr hâudê ffsêal, gâaantldo o dirêito prévio da cltâção e
da ampla d6fêsâ, fcárá impedida de licitar e contÍaíar com a Administráção, pêlo prâzo dê áté 05 {êinco} ano6, ênquanto pêrduÉrem os
motivos detêminanlês da punição ou até que seja promovklâ a reabilitaçáo pêrár{e a pópda auto.idade que aplicou a pênalidade.

PãaágÍàlo Sêgundo - As multas a que se reíercm os subitêns anteriores serão dêscontâdas dos pagamentos devidos ou cobradas
diretâhênte dâ empresa, amigávêl ou judicialmente, e poderão ser aplicadâs drmulâtivamente com as deÍiâis sãnçõês prcvislas nesle tópico.

ParÁgrafo Têrcêlro - A aplicação das penalidades será precêdidá da concessão de oportunidade de ampla dsfesa por pado da
CONTRATADA, na Íorma da Lei,

cLÁusuLA oÉcrMÂ eutNTA - oos acRÉscr os ou supREssôEs

A COi{TRÂTADA sê obriga a aceitar nas mesmas condiÉês contsatuais os acéscimos ou supressões que se fzerem necêssários, de até
25% (ünte e cinco poÍ cento) do valor inicial atualizado do conbãto.

PodêÉo sêr realizados no âmbito do conbato, ê mediante Têrmo Adiüvo, acéscimos ou slpressôes quê sê fuêrêm nêcessáÍios, no montantg
de aÉ 25% (üntê ê cinco por (Ento) do valor cont'atado, de acôrdo com o art. 65, § 1", da Lei n.' 8.666/93,

cúusuLA DÉcr rA sExrA - oA BASE LEGAL

Na intêrpretação deste contEto e nos casos omissos será aplicada a Lêi n-' 8.666/93, a doutsina, a jurisprudência e os pdncipios gêrêis do
Dirêito.

cLÁusuLA DÊcrrlA sÉÍrMA - DA HABlLrraçÃo

Mantêr d urante a êxecução do prêsênte conhâto, em compatibilidadg com aô obrigaçõos assumidas, as condiçôes de habilitaçáo e qualificaçáo

oxigidas na llcitaÉo.

cúusuLA oÉctMA otflvA - oas pRERRoGATrvas

O regime jurídico destê Cont ato conÍsre a CONTRATANTE as prerÍogativas rêlacionêdâs no áítigo 58 da Lei Fêderal no 8.666/1 993.

CúUSULA DÉcI A NoNA- oA PUBLIGAçÂO

A CO TRATANTE fâaá publicar o Íesumo do prêsêntê conlÍato no Diário Oficiâl do Estado do MaÉnhão, após sua assinatura, obedec€ndo ao
prázo prêüsto no parágraÍo único, do aÍt. 61, da Lei n.o 8.666/93.

cúusuLA oNzE- Do FoRo

Fica eleito o foro da Cidade dê São Bemardo - MÂ para dirirhir quaisquêr dúvidas oriundas do prêsêntê insrumênto.

E, para fiínêzâ do que foi pactuado, frmâm este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e foma para um só eÍeito na presençâ das
testemunhas abaixo assinadas.

13t29
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Santana do Ma.anhão, 04 de maÍço de 2022.
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SEcRETARto MUNtctpAL DE ADM|NISTRAçÃo E FTNANçAS

MARcos FABRÍcro DA coNcEtÇÂo LtMA

cPF N." 016.846.233{3

COI{TRATANTE

í, C. C. i'ENDES TRÂNSPÔRTES. T/tE

CNPJ: í 5.,í3,L78/l/«10í 33

COI{TRATADO

CPF NO
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TESTEMUNHÂS:
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Códgo de i d e ntifr @ çia: 2 06tu At ab09e c2Í àd à e 3ú3 5531 b 1 lc6ê 5A0b A 7

coNTR TO N.42,2022

pREGÃo ELErRôNlco N. 0iÍ2021. pitslr

SISÍEMA DE REGISTRO OE PREçOS _SRP

coNTRATo DE FoRNECIMENÍo ouE ENTRE st CELEBRÀM A PREFE|TURA t{uNtctpAL DE sAt{TAt{a oo MARANHÃo, E A
EMPRESA: c. c. C. ME DES ÍRANSPORTES- t{E - ct{PJ: í5.i134.78,1r000í33, NA FORMA ABAIXO.

CONÍRÂTO N" O42/2O22PMSM

. O prêsênte inslrum€nIo t€m por objêlo a CO},ITRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E

ACESSoRIos PARA os vÉtcuLos, LEVES E pESADos DAs SEoRETAR|AS DE ADM|NtSTRAÇÃo E FTNANÇAS, EoucAÇÁo E

SAúDE DO MUNtCtPtO DE SANÍANA DO MARANHÃO/MA, 6m coníormided€ com os iions rEgistrados na Ata dê Rêglstro dê
Preços no O3/2022+]úSM, e da proposta apresentada pela CONTRATAOA.
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A Pigí.itur. íúunicipel do S.ntana do arânhão, ent€ dô Oirêilo Público, através da Secretaria Municipaldê EducaÉo, situada à Avenida
Govomadora Rosêâna Samoy, n'1.000, CentÍo, Santana do Marânhão, inscÍita no CNPJ sob o n-'í1.426.9764001{7, do.avanto
donominada CONTRATANTE, nsstê ato, rêpíês€nlado pêla SÉ. Francjan€ dê Mêlo Cruz, casâda, brasileiía, íosidênte neste Município, CPF
n.o 925.176.093-49, e de oulro. a empr6sa G. C. C. MENDES TRANSPORTES- ME, doravante dênominede CONTRATAOA, sihrada na Rua
da Libêrdade, no 08, cenÍo, Senta Quitéri6 do Máranhão, CNPJ n.o 15.434.784/0001-33, lnscÍiÉo Estaduâl no 12.383.09ffi, nosto eto

represenl,ado por GIAN CARLOS COSTA ITENDES, RG. no 000042072795-7, CPF n.o 876.40í.553{4, riímam o presente CONTRATO de

fornecimento, conÍorme consta do Processo Administrativo n.o Procesro Admlnlstrativo no 260í 212152312022 -Púl$lt, tofêrcnte ao PREGÃO
ELErRÔNlco N" o4l2022 - PMSM, submetendose as partes às disposiçóês constantes da Lei n.o 8.666/93, e suas âlteragóes postenoíes e
as cláus!lâs e condições seguinl6s:

cúUsuLÂ PRIitEIRA - oo oBJETO

cúusuLA SEGUNDA - oA FoRma oE ExEcuçÃo Do sERvtços

A CONTRATADA obriga-se a fomecer cs produtos/prestãa seÍviço de acordo com a nêcessidedê de CO TRATAIrE em até 05 (cinco) dias,
aÉs o recêbimênto da Ordem d€ Fomscimênidsê.vlço, gmitido p€le CO'{rRATANTE, acoíhpãnhádo das asspoclivas Notas Fiscais:

PARÁGRAFo PRt EtRo

A êmpÍ6safice obrigada a entregar os produtoJexecutâr Gs sârviçps, no almoxarifâdo da Sec.etaria Municipalde Educâçáo, R M ONSENHOR
POSSINIO, S/N, CENÍRO, CEP: 65550{00, Santana do Mâranháo/Mâ, d€ segundâ â sêxta-fêire emmpenhado das rêspectivas nolas fscáis.

PARÁGRAFo SEGUNDo
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Podorão sor r6joitados os produbcrsgrviços êm d€sacordo com aa dêleminaÉês do p€86nte Edital ê

PARÁGRÂFo rERcErRo

Substituir evontuais podutos/serviços que náo estojam em conformidade com o termo de refêrência e proposta de preços, com as mesmâs
especificaÉes no prazo de 24 horas;

Assumir, tambóm, a rosponsâbilidado por tod8s as provid6ncias e obrigâçÉ€s estâb€l€cidâs nâ legislaçáo êsp€cíficâ do acidontês do kâbalho,
quando, em ocoÍâncie da €stÉciê, forem vÍtimes os seus empregados no dosemp€nho das aüvidados p€rtinont6s em con6xão com 6las,
ainda que nâs dependências da COIITRATAI{TE

ç)

t)

a
A Contratada obriga-so a entregar os produtos/prestaí os serviços a quê s€ referê estê conlr-âto ds acoído
nele degcritas, sendo de sua inteira responsebilidede a substjtuição dos mesmos quando constataclo pela a mm no seu
recebimento, náo esterem em conformidade com es referidas êspecificsÉ€s, nos termos do art. 69, da Lei n' 8.666/93

ll - tleltnitivamente, após a venficação da conformidade com as especiÍcaçóes constanles, nesle contrato, e sua consequente aceitação:

Os produtodsêrviços contondo baixâ qualidad€, ou quo eslejâm sm d6sscordo com as êspocficaçôss contidas no Toíno dê RoÍerência ê
Pmposta de contretãda, s€ráo í€jeibdos pela CONTRATANTE.

GLÁuSULA oUARTA oBRIGAçÓES DA coT{TRAÍAoA

Visândo o cumprimento do objeto deste Contrato, a CONÍRAÍADA se obrigâ â

Exêdrlar Íêlmentê o objêlo contsatado, dê acordo com as normas lsgais, verficsndo s€mpre o seu bom dosêmpênho, cr.rmprindo os prazos

€§tâb€lêcidos em conformidade com s propostâ aprosontâda 6 nas orlêntaçéos do Fiscâl do Cont"ato, obsêruando sêmpr6 os critérios de
quálidãdê dos prodúos ou seNiços a sercm íomecidodpre-siados;

Respêitar as normas o procedimento de controle inlemo, inclusive de acêsso às d€pendências da Contratantê;

Fomêcêr/Serviços todos os itêns cotados êm €strita conformidade com as 6speciíicaçÉ6s €xigidas nêst€ Termo R€Íerência;

ú; r!

q\

b

A simplos entrêga dos produtodprgstar os sêrviços. objato d€st€ contato Mo implica na sua âc6itâÉo dêfinitivâ, o quê ocorêrá aÉs a
üstoria e comprovaÉo da conÍormidade, conforúl€ abâixo des6ito:

I - ProüaoÍiamentr, a pãrtir da entÍega/prestação, pâra efêito da verificação d8 conícÍmidadê com as êsp€cificaÉes, conslantss neste
contaato.

2. Em caso de não conformidade. o s€rvidor designâdo devolverá os pÍodutos âcômpánhados da Nota Fiscal, para as devidas coneções

PARÁGRAFo PRluEtRo

Os produtos dêvêrão estar contidos em embalagans pópíias, sem qu€lquer üdaÉo ou danficaÉo, obêd6cêndo aos respecllvos pGzos dê
validede, das marcas oferecidas.

1. Em câso de conÍormidâde, o seMdor designâdo átestará a efeüvaçáo da êntrêga dos produtodproster os s€rviços íro vêrso da Nota
Fiscâl ê a ôncaminhará ao Setor Financêiro cla coNTR TANTE, para frns dô pagamonto;

Os prcdutos serâo recebidos e aceÍtos ey'ou §€rviç/os prÊstados após inspoçáo rêâllzada p€lo FISCAL OÊ COIÍrRAÍO ou pêlo sêMdor
êncanegâdo p€lo rocêbim€nto, podondo ser r€joitados câso não atondam ao quanlitatlvo solicllado ou não Bstojam êm p€ríeitas condiçôos
pârà â utilizâçáo.

Responder por eventuais prejuízos decorÍentes do descumprimento da obigaÉo constânte dá alÍnêa antedor;

Assumir a rêsponsâbilidade por todos os êncargos previd€nciários o obrigaÉ€s sociais provistos na legislaÉo social o t-abalhista 6m vigor,
obrigando-se a saldâ-lâs na época pópria, uma vez que os s€us êmpr€gados náo mantêráo n€nhum vÍnculo €mprêgatÍcio com a
CONTRÂTANTE;

lranter durante todá a vigência do contÍato, em compatibiladade com âs obíigeçôos essúmidas, toclas es condiçõês de habiliteção ê
quêlificaÉo exigidas na licitâção;

CLÁUSULA oUINTA oBRIGAçOES oA CoI{TRATANTE

16129
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Para garantir o Íiel cumprimento do objoto dêste Contrato, a CONTRATANTE se @mpromotg a:

Ef€tuaro pagamento dss Notas Fiscáis, após atestar a respectiva faturá, que deverá serconf€rida p6lo Setor
coníorme previsto neslê lêrmo, âpós o cumprimento das Íormalidad€s legais.

Bt!l)
da

Prestar anformações e e8clarccimentos pertinentês e necessários que venham a ser solicitadas pelo representante dâ

Exorcêr o acompsnhamento e a fscsliza€o no íomecimento dos pÍodulodstecuÉo dos serviços, por mêio dê sêrvidor dêsignado, podêndo
recusar, devolver, mandar, subslibuh qualquer mâterial/serviço que nâo esteja de aco.do com as condiÉ€s e exigênciâs especificadãs.

Comunicâr ofrciatmente à CONTRATADA quaisquor falhas vêrficâdâs no dmprimento do cont'ato.

R€joitar. no todo ou 6m paítê, os matgriais êntrêgue êm d6sacoÍdo com as obrigaçõês assumidas p€lo íomecsdor/prsstâdo[

Poporcionar todas as facilidades p6ÍE que a empresá contratada possa qrmprií suas obrigaçé€s denfo das nomas e condiÉes dêstê T6ímo
d9 Rel6r6ncia;

cúusulA sExra Do pREço E coNDçôEs DE pAGArúENTor

Pâógrafo Primêiro - Pela prestâÉo dos seMços, objeto do píêsenle contrato, a CONTRATANTE pagaá à CONTRÂTADA o valor global de
RS 193.690,00 - (cênto ê novêntra ê três mil ê soiscêntos e noventa reais), mediante apresentaÉo da Nota Fiscâl discriminativâ. Valor do
LOTE 02 R$ 193.690,00 - (c€nto 6 noventa e três mil e seiscontos 6 noventa reais)ConforÍne descÍição dos ilôns abaixo:

o

]TEX

27

28

n
30

3'l

DESCR çÃO OO PRODITÍO

PNEUS lOO(L2O

PtlEUS 215,5-í7,5

PNEUS 265flG'16

PNEUS 27í8G22,5

CAMARA 1OOGM

PROTETOR 20

VALOR TOTAL

RS 7'!.400,00

Ri46.200,00

R3 31.900,00

R$ 34.080,00

R$ 5.670,00

R$4.440,00

ul.o

UND

UND

UND

UND

UND

UND

QTD

30

2A

m

12

30

30

Perágrâfo Sogundo - O pagamênto sêrá êÍêtuado monsâlmentê, no pÉzo de âté 30 (tÍinta) dias. após apresêntação da Nota Fiscal,
a@mpanhada da Faturâ dê Serviçôs, â ser âpresentâda alé o 5o (qúinto) dia util de cada mês subs€quonle ao da prêstaÉo dos s€Mços. A
Nota Fiscal dêvêé sêí emitida, de acordo com a locaÉo contratedâ, com preço unitário ê valoí totel da locaÉo mensá|.

Parágrrfo Ouerto - O pâgamento estaÉ condicionado à comprovaÉo por pârte da CONTRATADA, de sua regulâddaclê Íscâl e trâbêlhistâ por
mêio das certjdóes expêdidas pelos órgãos competenles, dêvidamêntê atualizadas.

A Nota Fiscâl/Fatura devêrá ser emitidã, exprêssando os preços unitádos e o valor total, sendo o Íaturameôto incidente, único e
€xclusivamêntê, soblê a quantidâde sfetivamonto 6nlrôguê.

O pagamonto sêrá efetuado pela CONTRATAI{TE, à CO TRATAOA, através de deposito om conta coÍôntê, agênoa e bânco indicados pola
mgsma,

Csso os pagahentos sejâm etefuâdos âpós o prazo estâbelecido no subltem 9.1, por culpa da Cohlrâtante, seÉo devidos êhcârgos
Ínol-atórioG à taxa nominal de 6% a.a. (s€is por cento ao ano), câpitalizados diariamêntê em r€gim6 d€ juros simples, desdê que, para tanlo,
não tenha concorÍido à Contrâtada,

P.ágr& T.Íc6iro - O pagamênto sêrá êíêtuado p€la CONTRÂTANTE à CONTRATADÀ mediante d€Ésito na cônta conênte indicada pela
CONTRÂTADA, uma vez saüsfeitas às condiçõ€s estabolocidas ôo Edital e contrato administrativo.

O valoí dos encaígos será calculado pelâ fóÍmula: ÉM = lxNxVP, onde: EM = EncaEos morátórios dêvidos; N = Números de dias entre â
data prevista para o pagaÍnento e a do efetivo pagaÍÍÉíto; I = Indicê de compensaçáo fnanceira = 0,00016438;ê VP = Valor da presl,aÉo em
at-áso.
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vt-R. ut{tTARto

Ri 2.380,00

Ri 1.650,00

Rt 1.59s,@

Rt 2.840,00

R3189,00

R$ 148.00
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O valoí do prcsentê Contrato não podôaá sêr roajustado durant6 o prazo de sua vigênciâ. DecorÍido o interÍêgno de 01 (um) ano, os pr€ços
pod€rão sor nêgociado o reajusto de acordo mm a variaÉo geral do Indic€ Gêíal de Preços - Disponibilidade lntema (lGP/Dl) dâ FundaÉo
6êúlio VâEas - FGV, ou pelo índice quê venha a subsütuÊlo. com base na s€guints Íormula:

Ondel

R = Valoí do Rgajusta Pro.uràdo;

V = Valor lnicial do Contrato;

I = IGP-DI (FGV) adrmulado dos úlürno§ '12 mêses, a contaí da data limilê Íxada pârâ ãprêsentaÉo da proposta.

P.óg..Ío Únlco - O rêajustê sêrá pEc€dido dê solicitaÉo da COI{TRÂÍAOA, acompânhâda dê demonstraÉo analÍúcâ da afroração dos
crrstos, por moio d€ âpr€s€ntaÉo da planilha de cu§os e íormaÉo d6 p.aços qu6 s6É analisado pela CO TRATANTE.

cLÁusuLA No a - Do acoÍúpaNHArúENÍo E DA FtscaltzAçÀo

O pres€nte conbato entrará em vigor na dáta de sua assinâtura até 31.12.2022, com possibilidade de pronogação,
57. inciso ll, da Lei FedeÍsl N.6 8ô66/1993, mediahte TeÍho Aditivo.

Sem píêjtrl2o da plena responsabilidade da CONTRATADÂ este contralo será acompanhado ê fiscâlizado por um representante dâ
CONTRATANTE, nos termos do art. 67 dâ Lêi Federâl n.' 8.666, de 21 de junho d€ 1993.

A fscâlizaçáo não exclui nem rêduz a rêsponsabilidadê da CONTRÂTADA por quaisquer ineguladdadBs, impêrí6içõês técnicas, vícios ou
ampr€go dê mâterial inadequedo ou dê qualidad€ infêrior, inclusive pÊrantê têrcêiros, não implicândo corÍêsponsâbilidedê da CONÍRÂTANTE
ou de seus agêntês diente destes.

cúusuLA sÉnÍ{A - oAucÊNcn cê

clÁusulÂ DÉcrxa - DA DoraçÃo oRça Er{ÍÁRra

Os l€(lJrsos fnanceircs, para êx6cuÉo do pl€s€nto contrato, coíÍ6rão à conta da OotaÉo Orçamentáriâ:

SEc. Oê Educaçáo - 12.«i1.0070.2011,0000 ManulgnÉo 6 Funcionamsnto dâ Secretariâ de Educâção

3.3.90.30.00 Mateíial de Consumo

ctÁusulA DÉctfÂ pRtÍ{ErRA - oa REscEÃo Coi{TRATUAL

O píos€nte contrato poderá ser rescindido, garántida a deÍêÊa prévia, mêdiante ato da CO TRATA TE, o qual deve ser comunicado por
oscrito à GONÍRATADA:

l- Não cumprlmênto ou cumprim€nto irêgulardê dáusulas conlratuais;

ll - Comelimênto rciteÉdo de faltas na exêcuçéo do objêto destê Contrâto;

lll - Àtsráçáo Social ou modificaçáo na fnalidade ou estrutuÍB da COI{ÍRÂTAITA que prejudique â execução deste contrato;

lV - lnsolv6nciâ, dissoluÉo oi.r Íalência da CONTRATAOA;

V - Comum acoado entre as partes.

P.ragrrío Único - Os demais motivos ons€jadorês da rêsciúo contratual 6stão prEvistos no art. 78, da Lei n.ô 8.666/93, que ocorÍoÉ nos
t6rmos do art.79, do mesmo diploma leg6l.

cúusuL^ oÉcr a oUARTA- Do tNADtf,pr.rÍúE}{To E s^xçôEs

18129

cúusuLÂ orIvA - Do REÀrusrE

:\



DOM - Santana do [iaíanhão, Seg, 05 de Sêt do 2022 ISSN 2764{580 | Ano V Êdiosô - Nô 381

Diário Oficia! do Município
Prefeitura de Santana do Maranhã

SF

I
n

o CPÉ

No caso de abaso injustificâdo ou fomocimgnto lotal ou parcial do objêto, a CONTRÂTÀNTE poderá,
COI{ÍRAÍAOA as seguintes sânções:

3. Hutta de í0% (dez por cento) sobre o valor total da notâ de êmpenho, no càso de inexêcuÉo total ou pârcial do objeto contatado,
recolhida no prazo dê 05 (cinco) dias corÍidos, contado da comunicaÉo oficial.

1. Adveíôncl.;

2. Íúutta dê 0,33% (trints e três centésimos por c6nto) por dia de at'aso na entrega dos b€ns ou atraso na Bua substituição, e por
ocoÍÍência de ato ou fato êm desacordo com o poposto e o estrabelecido no Edital, até o mátmo de 10% (dêz por cento) sobre o valor
totial de notia de empenho, recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias coridos, umê vez @municâdos ofcialmente.

4. Suâpânaáo tompoÍáÍle d€ perticipeÉô êm liciteçóôs com e AdministreÉo por prezo úo sup€rioí e 02 (doi3) ânos;

5. Dêclareção dê inidon€idãde paÍa licitar ou contratâr côm a y'dministrêção Públicá enquento perdurârem os motjvos determinantes da
punaÉo ou até que seja promovids a reâbilitaÉo pêrante a própna autoridade que aplicou a ponaiidade, que será concêdida sêmpre
que o liôitante íessarcir a CO]{TRATANTE pelos prêjuizoô lesultantes e depois de decoíido o prazo da sançáo aplicada com base no
subitêm anlerior.

Paaágrâfo Segundo - As multas a que se reíerem os subitehs ânteriores sêrão descontadas dos pagamenlos devidos ou cobradas
diretament€ da emprêsá, âmigável ou judiciâlmenle, e poderáo ser aplicadas qrmulativamenle com âs dêmais sançôês prêvistas nestê tópico.

Pôrágrrfo ToÍcsiro . A aplicaçáo das p€nalidadas sôrá precêdida da concêssão da opoÍtunidad6 de amda d6Í6sa poí parte da
COiÍTRÂTADA. na forma da Lei.

Paógr.ío P.imairo - A CONTRATADA quo ênsojar o retardâmento da exêcuÉo do objeto não mantivêr a propostâ, fâlhar ou haudar na
exocrJÉo do contÉto, comportaÊse de modo inidôn€o, fizêÍ dêclaraÉo falsa ou mmeter rrâude fisc€|, gãrântido o dir6ito pévio da chaÉo e
da ampla deíesa, ficaÉ impedida dê licitar e conlElar com a AdminislraÉo, pelo prázo de até 05 (cincol ano8, enquanto perdurarem os
motivos determinânles da puniÉo ou aié que seja promovidâ a reabilitação pêrente a píópriâ âutoridâde que aplicou e penalidâde.

cLÁusuLA DÉctMA au|NTA - Dos AcRÉsc[ros ou supREssôEs

A CONÍRATADA sê obdga a ac€itaÍ nas mêsmas condiçôos conbatuais os acréscimos ou suprsssõos quê sê fzêrem necêssários, dê até
25% (vinte ê cinco por cerúo) do valor inicial atualizado do contrato.

Poderão s€r rêalizâdos no âmbito do conlialo, e m€diante T6rmo Adiüvo, acÍéscimos ou supressõês quê sê fizorêm nêcessános, no montantê
d€ até 25% (vint€ € cinco por cento) do valor contrâtrâdo, de acordo com o aÍt. 65, § '1o, da Lei n.o 8.666/93-

cúusuLA DÉcr A sExrA - DA BASE LEGAL

Na inte.pretaÉo deste cont-ato e nos cáso6 omissos 6ôrá aplicadâ a Lai n.' 8.6ô&93, a doubina, a iunspíudência e 06 princÍpioô geiais do
Dirêito.

crÁusuLA DÉcr AsÉT A- DA HABLTTAçAo

Mantor durânle a exeqrÉo do presênt€ contrato, em compaübilidade com as obrigações assumidas, as condiçóês de habilitaÉo e qualificaçáo
exigidâs na licitâçáo.

cúusulA oÉctÍía oÍTtva - oas pRERRocATlvas

O rêgime jurÍdico dêstê Contrato coníêrÉ a CONÍFIATAIITE âs prenogativas relecionadãs no artigo 58 de Lei Fedêral no 8.666/1 993.

cLÁusuLA DÉcr a NoNA- DA puBl-rcaÇÃo

A COi{ÍR TAiITE fará publicar o r6$.ríno do prêsont6 contrato no Diário Oficial do Estado do Marenháo. após sua assinatura, obêdecondo ao
prázo pí€visto no parágrafo único, do aít. 61, da Lei n.o 8.6€6/93.

cúusuLA oNzE- oo FoRo

Fica eloito o fom da Cidade de São Bemardo - MÀ p€r8 dirimÍ quâisquerdúMdas oriundas do pres€ntê insfumênlo.

E, parã firmeze do que foi pâctJado, fiímem ost€ instÍlmênto em 03 (ms) üas de igual teor e íorÍna para um só êfêito na presênçá das

(.

bl:
+, 'i
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SEC RETAR]AflU I{ICIPAL DÉ EDUCAçÃO

FRANC|ÂNE DE iIELO CRUZ

cPF N.. e25.176.0S3{9

CONTRATANÍE

1, C, C. IúEI{DES TRÂNSPORTES. ME

cNPJ: I 5.i13i1.78,9000í {3

COT{TRATÁDO
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testemunhas abaixo assinadas.
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CPF NO

CONTRATO N' 40.2022 ALTERNATIVA PNEUS

pREcÃo ELETRôNrco No 0/ú2022- pMsrú

SISTEÍÍA OE REGISTRO DE PREçOS - SRP

coNTRATo DE FoRNECIMENTo oUE ÊNÍRE SI oELEBRAM A PREFEITURÂ IIIUNICIPAL DE SANTAiIA Do ÍíARANHÃo, E A
EMPRESA ALTERNATIVA PNEUS, BAÍERIAS E AUTO PARTS LTDA - ct{PJ: 32.855.08{1000ííí, NÁ FoRMA ABAlxo.

A ProÍoltura lúunlclpal do Santana do ilâranhão, €ntê de Direito Público, situada à Avenida Govemadora Roseana Samey, no 1.000, Cêntro,
Sântána do Maranhão, alIavés do Fundo Municipal dê Saúde, insctitâ no CNPJ sob o h.ó1 1 .426.957/0001-10, doravantê dehomihada
CONÍRATANTE, nêstê âto, represêntado pela SÊ. túicàêlle Galgani da Cunha Salva, brasileira, rêsidento nests Município, RG no

018826552001-3 e CPF n." 036.801.80ç22, e de ouüo, a empresa ALTERNATIVA PNEUS, BATERIAS E AUTO PARTS LTDA, dorãvânte
denominada CoNTRATADA, situada na vENtDA PAULTNO NEVES, No462, MONTE CASÍELO, TUTÓIÂ,/MA CNPJ n.. 32.855.084/0001-31,
lnscriÉo Estadual no 12.592.0059, neste ato reprcsentado por RONALDO FERREIRA DE SOUZA, RG. no 515044954, CPF n.o

765.967.023-9í, firmam o presente CONrRATO de fomecimento, conforme consta do Processo Administíaüvo n.o Píocaaao Admlnlatrativo
íf 2Â012:215?312022 Plrls , ÍeÍerentê ao PREGÃO ELETRÔNICO N" 04/2022 - PMSM, subm6t6ndo-se as pa.tês às disposiçõ€s constantês
da Loi n.o 8.666/93, ê suas alteraçôes posterio.es e as dáusulas ê condiçóes sêguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ Do oBJETo

. O P'ESSNIE iNSITUMONIO têrn POT ObJêtO â CONTRATAÇÃO OE EMPRESA ESPÊCIALIZAOA NO FORNECIMENTO DE PNEUS E

AcESSoRros PARA os vElcuLos, LEVES E pESADos DAs SEoRETARTAS DE ADMTNTSTRAçÃo E F|NANÇAS, EDUCAçÃo Ê
SAúDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MARANHÃO/MÀ em conrormidade com os itens rêgistrâdos na Ata dê Rêgbtro dê
Prêços no 03,202il+lúSil, e dâ propostâ apresêntada pela CONTRATÀ)4.

21 t29
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cúusuLA SEGUiTDA - DA FORIA DE EXECUçÃO OO SERVIçOS

A COI{ÍRÁTADA obriga-se a ío.nêcêr os p.odutos/prestaí s€rviço de a@rdo com a necêssidadê da GONTRAT
após o recebimento dâ Ord€m dê Fomêcimentdsêrviço, êmitido pêla COI{TRÂTANTE, acompenhedo das Notas

PARÁGRÂFO PRIMEIRO

Diário Oficial do Município
Prefeitura de Santana do Maranhã

Os produtoJseMçG contêndo baixa quelidâde, ou que astêjam em dqsacordo com as especifcaçôes contidás no Íemo dê RêÍêrência e
Propo6ta dá cont"átada, sêéo rsioitados p€h COI{ÍRAÍANTE.

cúusulA ouaRTA oBRrcaçoEE DA coNTRATATa

Visando o cumprimento do objôto dêste Contràto, a CONTRATAoA se ob.iga a:

Executa. frelmentê o objêto côntÉtado, de acordo com as nomas legais, vedfcando 8êmpre o sêu bom dq§omp€nho, cumprindo os pBzos
estabêlecidos êm confomidedê com a proposta aprosêntada e nas orientaçôes do Fiscal do Conbato, obseryando sempre os crilérios de
quâlidade dos produtos ou seruiços a seíem fomecidosy'prestados;

zoo

PARÁGRAFo sEGuNDo

Podêrão sêr r€i€itedos os prcdutodserviços ern dssacôrdo com as detêrminaçóes do píêsônlê Edital ê sêus anex(§.

PARÁGRAFo rERcEtRo

Os produtos serão recsbidos e aceitos s/ou serviços prêstados após inspeção realizada pêlo FISCAL DE CONTRATO ou pêlo servidor
oncâíÍegado p€lo rccsbimento, podêndo ser rejeibdos câso não alêndam ao quanütativo soliciádo ou não êslejam em pêrfêites condiçóês
pala a utilizaçâo.

A Confatâdá obrigâ-se a entrcgar os produtos/prestar os sêrviços a que se refere estê contrato dê âcordo estÍitamente côm as especificaçóes
nele descritas, sendo de sua inteira rêsponsâbilidâde a substituiÉo dos mesínos quando constatado pêla autoÍidade @mpetênte, no sêu
rêcêbimênto, não êstar6m €m conÍoÍmidade com as r€fsridas êspêcifica9óês, nos termos do art. 69, da Lei no 8.666/93.

cúusulA TERCETRÁ Dos cRrÉRtos DE AcErrABrLrDAoE

A simplês entrega dos produtos/prestar os sorviços, obioto dêstê cont^alo não implicá na sua acêitação dêfifiÍtva, o quê oconera apó6 a
ústoíia ê comproveçáo da conformidade, conform€ abaixo d6scÍito:

| - ProüsoriâmenL, a parür cla 6nf6gâ/prestaÉo, para êí6ilo da verificaÉo da coníormldade com âs espêcific€çó€s, constantes neste
contlalo.

ll . DeÍinitiyamentê, após a verificaÉo da conformidad€ com as especifrcaçóes constantes, nêstê contrato, ê suâ consêquôntÊ aceitação:

1. Em caso do conformidadê, o sêNidor dêsignâdo âtêstará a êfêtivaÉo da êntrega dos produtodprostar os sgrviços no verso da Nota
Fiscal 6 a €ncaminhará âo Setor Financeiro da COIÚÍRATANTE, para fins de pâgâmênto;

2. Em caso de não conformidade, o servidor d€signado devofuerá os produlos acompanhados da Nota Fiscal, para as devidas coneções.

PARAcRAFo PRtMEtRo

Os prodúos deveráo êstar contidos em êmbalagêns própíias, sem qualquer violaÉo ou danificaÉo, obêdec€ndo aos respoctivos prazos de
validade, das marcas oÍarecidas.

Respêitar as normas e proc€dimento de conkole intemo, inclusive de acêsso às dêpendências da Contretente;

Fomêcêr/SeMços todos os itens cotados êm esEita conÍomidade com as especificaÉes exigidas neste TeÍmo Referência;

Subsüfuia evênfuais prcdutos/sârviços quê não êstsjam 6m coníormidade com o tarmo d€ rêferênciá e proposte de pÉços. com as mesmas
êspecificâÉes no prazo dê 24 ho66;

R6spondor por evonfuais prejuÍzos domnêntes do d€scumpím€nto dâ obrigação constanta da alÍneâ ânt€Íiorl

Assumir a responsabilidad€ poí todos os êncârgos previd€nciários 6 obdgaçõês sociâis p€vistos na lêgislação socisl ê trâbelhista êm vigor,

22t29
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A êmp.esa fcâ obíigadâ e entregar Gs produtos/exêcutar os serviços, no almoxariíado da SecÍetâriâ Municipal de Sáúde, Avenida
GovemadoÍa Roseana Samey, S/N, CENTRo, cEP:6555GO00, Santana do Maranhãa/Ma, dê segunda a sexta-feiía acompenhado das
rospêctivas notâs fi scáis.
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obdgando-se a saldâ-lás na época própÍiâ, uma vêz que os seus êmpEgados não manteráo nenhum
CONTRATANTE; Oo
Assumir, também, a respons€bilidadê por todas as providênciâs e obrigaÉos êstabelecidâs na l6gislaÉo
quaMo,6m ocoÍ€ncia da $péci€, fol€m vítimas os sêus gmprggados no desêmp€nho dâs ãtiüdâd6s
ainda que nas depeMêncies da CONTRATANTE

riffi[:'
,s,

oc

a

do

Mânler durânte toda a vigência do conbato, êm compalibilidade com as obrigaçôes assumidas, todas as condições de hábililaçáo e
qualifi ceçáo exigidas na licitação;

cúusuLA outNTA oBRtcAçoEs oa co rRÂTANTE

Para gaÉntr o fiêl qrmpdmento do objeto dostg Contrato, a CONTR ÍANTE se compromete a:

Efetuar o pagamento das Notâs Fiscais, após átestar a respêctva fatura, que devêrá ser confeída pelo Setor competente da CO TRATANTE,
conforme previsto nestê termo, após o cumprimonto das formalidadcs lêgâis.

Paestar iníormaçôes e esclarecimentos pertinenles e necessátios que vênham a sêr solicitâdâs pelo repres€ntante da contratada;

Exêrcer o âcompânhemênto e a Íiscãlizâção no fomecimento c,os paodutoíexecuÉo dos ssíviços, por meio de s€rvrdor dêsignâdo, podendo

r€cusar, devolvêr, mandar, subslituh qualqueí mâtêriel/serviço que não estejã de ecordo com as condiçôes ê exigências especiíicadas.

Comunicár oficialmente à COI{TRATADA quaisquêr fâlhas verificadas no cumpÍimento do conbato-

Rêjeitar, no todo ou em part€, os materiais entreguê em dêsa@rdo com as obrigaçô€s assumidas pelo fomêcodor/prestadori

Proporciona. todes es fucilidedes pârá qu€ a eÍnpêsa contrátâda pos-§â olmprir suas obrigaçôbs d6ntro das noínes 6 mndiÉ€s dest€ Tarmo
de RoÍerência;

cúusuLA sExÍa Do pREço E coNolçóEs DE paGAME To:

ÍÍEX

33

34

35

36

3a

39

P.rágrrÍo Primeiro - Pela prestação dos serviços, objoto do prcsenie conFàto, a CONTRÂTANTE pagará à CONTRATA)A o valor global de
R$ í28.639.00 (cênto e vint6 ê oiio mil, sêiscênlos o tdnta e novg rgais), mediante apFsentaÉo da Nota Fiscâl discÍiminaliva. Valor do LOTE
03 R$ 128.ô39,00 (cênto ê vinte e oilo mil, seiscantos e hinta e nove reais). Conforme dsscrição dos itêns abaixoi

DE§CRIçÁO OO PRODUTO

PNEUS 2657G'16 (HILUX)

PNEUS 245rG16 (L- 200 SPORTE)

PNEUS 265n0-16 (L- 200TRTTON)

PNEUS 21í65-16 (ÍORO)

PIiEUS 255?5.16 (FURGÁO)

PNEUS 175'G14 (FIAT UNO)

PNEUS 175N0-14 {FIAÍ UNO
ÂTRACT|VE)

PNEUS 205rt16

PNEUS $reG19 (DIANTEIRO BROS)

PNEUS 110/90 CrRÂZE|RA BROS)

PNEUS 275 - 18 (MOTO DIANTEIRO)

PNEUS 90/30-18 (MOTO TRÂZEtRA)

CAMÂRÂ DE ÂR 18 {MOTO OIANTEIRA)

CÂMARA DE AR 18 (MOTO TRAZEIRA)

CAi,'ARA 19 (OIÂNTEIRÂ BROS)

CÀMÂRA 17 (IRÂZE|RA BROS)

UND

UNO

UND

UND

UNO

UND

UND

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

UNO

UND

UND

UND

QTD

16

'14

12

10

16

14

16

04

04

u
u
04

04

04

04

valoR u rÍÁR o

RS 1.593,75

R$ 1.178,13

R$ 1.6a4,29

RS 884,17

R$ 1.215,m

R$ 549,3a

Rr!534,29

VALOR TOTAL

R3 28.500,m

RS 18.850,00

R$ 23.s60,00

R§ í0.610,m

RÍ 12.150.00

R$ 8.790,m

Rt 7.480,00

rt0

41

12

43

44

45

46

47

48

RS 979,38

RS 347,50

R$ 382,50

Rl 15.670,00

R$ 1.390,00

RS r.530.00

R§ 970,00

R§ 1.390,00

R$ 180,00

R$ 185,00

R$ r82,00

R0182,00

RS 242.50

R$ 347,50

Fl$ 45.00

R$,t6,25

R$ 45,50

R$ 45,50

231 29
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Parágrato Sogundo - O pâgâmento será efetuado menselmenlê, no prezo de até 30 (tÍintra) dias, afós apresentaÉo da Notâ Fisôá|,
acompanhada da Fatura de Servi9os, a ser apresentada até o 5' (quinto) diâ úül de cada mês subsequenle ao da prestaçâo dos serviços. A
Nota Fiscal deverá ser emitida, dê acordo coln ã locaÉo conlrâlada, com preço unalário e valor total da locaçâo mensal.

PâágráÍo Têrcoiro - O pagamento sê.á êíêtuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, mêdiante deÉsito na conta coronte indicada pêia

COI.ITRATADA, uma vêz satisfeítas à6 condiçó€s êstabêl6cidas no Edital e contralo adminislrativo.

Paégrafo Ouarto - O pagam6nto êstará condicionado à comprovaçáo por part€ da CONTRÂTADA, dê sua regularidade Íiscal ê trabalhista por

moio das certidões oxpedidas pelos óígãos comp€tentes, d€vidàmenle afualizâdâs.

co

A Nota FiscâyFatuÍa deverá ser emitida, expressândo os preÇos uniüários e o valor totsl, sêndo o faturamento incidênte. único e
êxclusivamente, sobre â quantidade eíetivamenle enEêgue.

O pagãmento será efetuado pela CONTRATANÍE, à COI{ÍRATADA, através de deposito êm conta corÍente, agêncla e banco indicâdos pêla

mêsma.

Caso 6 pagamentos sojâm 6fofuados após o prazo ostabelecido no aubiúEm 9.í, por culpâ da Conbatante, s€rão d6üdos encaagos

moGtóÍios à taxa nominal dê 6% a.a. (sêis por c€nto eo eno), câpatalàados diariâments em rôgim6 dê ju.os simples, dêsdê quê, para ianto,
nào t6nha concorÍido à Contratada.

Ovalordo6encargoss€rácalculâdopelaÍórmula:EM=lxNxVP,onde:EM=Encargo6rnoBtoriosdeüdq§;N=Núm€rosdedias6nteâ
datapeüstâparaopâgâmêntoeadoefêtivopagamênto;l=ÍndicedêcompenssÉofinancêirE=0,000'16438;eVP=Válordaprestaçãoem
atrâso,

cúusuLA sÉTtirA- DA $cÊNclA

O pr€s€ntê contsato êntrará em vigor na dâta de sua assinatuÉ até 31.'12.2022, com possibilidad6 de prcÍsgaÉo, confomê dispoío no art.
57, inciso ll, da L6i Fêderal N.ô 8666/1993, mediante Íe.mo Aditivo.

cúusulA omva - Do REÀ,usrE

O valor do presentê Contralo não poderá seí reaiustado durante o prazo de sua vigência. DecoÍÍido o interegno de 01 (um) ano, os preços
podêrão ser negociado o rêaiuste de aco.do com a variaÉo gêraldo índice Geralde Prêços - Disponibilidade lntema (lGP/Dl) da Fundaçâo
Getúlio VaEas - FGV, ou p6lo Índicê quê vênhâ a substituÍ-lo, com basô na s€guinto formulâ:

Sem prejuízo da plena responsâbilidade da COI{ÍRATADÀ estê conhato sêé acompanhado ê fiscalizado por um representante da
COIÍrRATANTE, nos termos do art- 67 de Lei Fedeíal n." 8.666, de 21 de junho de 1993.

A fscálizaÉo não exclui nôm rêduz a responsabilidado da CONTRATADA por quaasqu€r irregularidades, imperfeiçõ€s técnicás, vícios ou
ompr€go d€ matsrial inadêquâdo ou dê quâlidâd€ inf€rior, inclusivs perante terceiros, não implicândo corÍosponsabllidado da CONTRÂTAi{TE
ou de sêus âgêntes diante d6stes.
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Onde:

R = Vâlor do R€ustê Píoqrrado:

V = Valor lniciel do Contrato:

I = IGP-DI (FGV) acumulado dos últimos 12 meses, a contar da data limite fixada pard apresêntaÉo da poposta.

Parágrâío Única - O reajust6 s6é pr6cedido de solicitaÉo da COITRATADA, acompanhada de demonstração analíücâ da altêráÉo dos
orstos, por mêio d6 âpros€ntaÉo da planilha de custos e fomaÉo de pÉço6 que s€rá ânalisádo pêla CONÍRÂTANTE.

cúusuLA Not{A - oo Aco par{HAxENTo E oA FrscÂLrzaçÃo
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cúu§ULA DÉCIMA - DA DoTAçÃo oRçAiIENTÂRA

Os rcclrsos financêiros, para êx€cuÉo do pres€nte contrâto, coreráo à conta da Dotação Orçamêntáía:

Sec. Dê Saúde - í 0.30í.01 í 0.2041.0000 Manutenção da SecÍetaria de Saúde

3.3.90.30.00 Materiel dê consumo

cúusuLA DÉcrMA pRr E|RA- DA REsctsÃo CoNTRATUAL

4. Susp€nsâo tempoÍáÍia dê pârticipaÉo em licitâÉês com a Administração poí prâzo não supêrior a 02 (dois) anos;

clÁusuLA DÉctMA autNTA - Dos acRÉsctMos ou supRESsóES

AMÉRt
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Ç
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,c)
À,(-\

o

0{c

1.AdveÍtência;

2. t ulte d6 0,33% (trinta e tÉs centésimos por cento) por diâ de atraso na entregâ dos bêns ou atraso na suã substihriçáo, e por
ocoÍrência de ato ou fato êm dêôacordo com o propoato e o gstabdêcido no Edital, alé o mâimo d6 '10% (dêz por cento) sobre o valor
tol,alda nola de empenho, recolhida no prazo mâimo de 05 (cinco) diás @íÍido6, umâ vêz @municâdos oficiálmêntê.

3. Multã dâ í0% (dez por cento) sobrê o valor total da nota dê 6mpenho, no caso dê inexêcuÉo total ou parEial do objeto conlraiado,
Íecolhida no prazo dê 05 (cinco) dias colridos, contado da comunicaÉo oflcial.

5. t eclaraçáo dê lnldoneldadê pâra licitar ou contIalar com a AdminislraÉo Pública enquanto perdurarem os motivos detêrminantês da
puniÉo ou até que sejâ promovidâ a reebililEçáo perãnte a pÍópria âutoridãdê que âplicou a penalidadê, que será concedida sempre
quê o licitantê lBssarcir â CONTRATANTE p€los prêjuizos r€sultâítês ê dêpois dê decorÍido o prazo da sanÉo âplicâda com bas€ no
subitêm ântêíior.

ParágraÍo PÍimêiro . A CONTRATADA que ênsêjar o retardamento da ex€cuÉo do objeto não manlivêr a proposta, Íalhar ou fraudar na
êxêcuÉo do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fzel dedaraÉo falsa ou mmeter frãude fiscal, garantido o direilo prBvio da citaÉo e
dâ âÍhpla dêfêsê, fcâÉ impêdida dê licitâr e contÍatâr com a AdministEçáo, pelo prEzo de âté 05 (cinco) enos, ehquanto perdurarem os
molivos determinantes da punição ou até que seja promovida a rêabilitaÉo peranle a pópda âutoridade que âplicou a penalidade.

ParágreÍo Sêgundo - As multas a que se Íoferom os subitens anteriores sêIão descontradas dos pagamentos devidoô ou cobradas
diÍetamente dâ empresã, âmigável ou judiciâlment6, e podêrão s6í âplicades cumulativamênt6 com as dêmais sánçô€s previstas nêste tópico.

Paágrafo Tercêiro - A aplicaÇáo das pênalidadês §6rá prêcôdkla da concê6sáo da oportJnidade de ampla defesa por paÍte da
CONTRATADA" nâ formâ dâ Lei.

A CONTRÂTAIrA s6 obriga a acejtar naa m€6mas condiçô6s contsatuais os acÍóscimo6 ou suprêssõ€s quê s6 fizêrêm nêcêssâio§, de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor iniciâl atualizado do contrato.
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O presênte contÉto poderá ser rêscindido, ga.antida a defesà prévia, mediantê ato da CONÍRATANTE, o qual dêvo sor comunicado por

êscrito à CONTRATAoA:

l- Náo cumpdmênto ou cumpaimento inogulard€ cláusulas contratuais;

ll - Cometimento reiterado de laltás na exêcução do objeto deste Contrato;

lll - Altêraçáo Social ou modificaÉo na finalidade ou estrutura da CONTIaÂTAITA que prejudiquê a execuÉo destê contrato;

lV - lnsotuência, dissolução ou Íalência dâ CONTRATÂDA;

V - Comum acordo entre as partes.

ParágEfo Único - Os demais motivos ensêjadores da rescisão @ntratualestáo previstos no aÍt.78, dâ Lei n." 8.666/93, que oconêrá nos
termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

cúusulA DÉqMA euaRTA- Do |NADIúPLEÍúE To E saNçôEs

No câso de afaso injuslficado ou fornêcimento total ou parcial do objeto, a CONTRATANTE podêrá, garantida a prévia defesa, aplicâr à
CONTRATÂOA as seguintes sançôês:
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PodoÉo sêr rêalizados no âmbito do conualo, s mêdiento T€rmo Adilivo, acréscimos ou supr6ssõ€s qus se
de até 25% (vinl6 e cinco por cênto) do valoí contratado, do acordo coln o aat. 65, § '1o, da Lei n.' 8.666/93.
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Na intêrpretaÉo deste contrato e nos casqs omisso6 sêÉ aplicâda e Lei n.' 8.666/93, a doutdna, a jurispíudênciâ e os princípios gerais do
Oirefto.

cúusuLA oÉctÍ{a sÉÍtHA - oa HÁBtLtraçAo

Mântú durânlô a 6xêqrÉo do pÉs€nto contrãto, gm compâtibilidade com as ob,Íigações assumidâs, âs condiÉ€s do haulitaÉo ê qualificaÉo
oxigidas na licitaçâo.

cúusulA DÉcr A orrrvA - DAs pRÉRRoGAÍrvAs

O Egime juridico deste Contrato confere a CONÍRAÍANTE as prenogativas Elacionadas no artigo 58 & Lei Federal nô 8.666/1 993

cúusuLÂ DÉclMÂ ilo[a - DA puBLlcaçÃo

A CO TÍiÂTANTE faÉ publicâr o rêsumo do presenlo contrato no Diário Oficial do Esl,ado do Ma.anhão, âpós sua âssinatuÉ, obedecendo ao
prazo previsto no parágraÍo único, do art. 61, da Lêi n.o 8.666/93.

cúusuLA oNzE- Do FoRo

Ficâ eleÍto o Íoro da Cidadê dê São Bêmado - MA, para dirimir quaisquêr dúvidâs oriundas do presenle instrumênto

E, paÊ irmezz do que íoi pacluado, fiímâm este instrumento em 03 (t.ê§) vias de lgual toor o íorma para um só eÍeito na presença das
têstemunhas abaixo a*sinadas,

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

IUICHELLE GALGANI OA CUNHA SILVA

cPF N.0 036.801.803-22

COt.IÍRÂTANTE

26129
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cúusuLA DÉcraúÂ sErrA - oa BASE LEGAL

Santana do MaÉnháo, 04 de março do 2022.
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ALÍERNATIVA PNEUS, BATERIAS E AUTO PARÍS LTDA

CNPJ: 32.855.084/0001-3'l

CONTRATADO

CPF NÓ

TESTEMUNHAS:

artor Àna Eêauz Gatváo de otiÉi6
Có<hgo do ida hi'f caçáo : 0ô2 7 A2b7 ool 3j.49 3a 39336bU9 6..<1fr cbo808

i
I
I

CPF NO

DECRETO MUNICIPAL N'61, 05 DE SÊÍEMBRO DE 2022

DECRETO MUNICIPAL N'61, 05 DE SETEMBRO DE 2022

Oispôê soôro procossárrênto de folha de pagênênto de pessoal da oducaçÃo e dá oufrês ptovidéhcias.

o PREFEITo Do UNlcÍPrc DE sa ÍaNA Do aRA HÃo, Eslado do Maranhão, no uso dê suas atribuiçõê6 lêgeis qu€ lh€ conÍere o
adigo rI, indso lll, inciso Vl, ê inciso XIX da Lêi Orgânica Municipal.

CONSIOERANDO quo o Congr6sso Nacjooal, rêjêitou o voto presidencial do §y do AÍt. 21 do Proieto dê Lei n" 3.418, do modo quo paasou a
intêgrar a L€i no 14.276, que comÉê o Art. 2'l da Lei n6 14'113 que r€gulementa o FL,NDEB|

CO}{SIDERA'{DO que o BANCO BRÂDESCO, é vencedora do processo licitâtóno no 02220í9, reelüado em 04/09/2019, paÍa prestaÉo de
§eMçc de gor6ndâmento dos cl6dilos provênientes dâ íolha d6 pagam€nto dos seMdorss atjvos da Preíertura Munacipal, êm cerátêr de
exdusivadadê.

27t2S
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COISIDERANDO ainda a vigência do contrato 081/2019, entre o Banco Brádesco e o Município de
objetúo o processâmento de folha de pagâmento dê pêssoal, bem clmo duraçáo ds os(cinco) ânos;

o
<)

Ade B@ado SpiNula dos Santo§ Flho
ce@o da ldehücaÉo: é3b5c.81 3êc4513â827706@c216boa642bsg

túANF

r,
i,i,1

do

OECRETA:

Parágaafo único: O servidor quê desejâr receber seus proventos em outra instituição bancáda, dêverá aealizar o procedimento de
portabilidadê salarial, podêndo êscolhor onde receber o 6alário, os poventos ou similares, sêm custos âdicionâis.

Aí. ín Fica deteminado o pagamento dê folhâ de pessoal, exdusivamente no Bânco Bradesco S/A, por força conlrâfual e vigência do contÍato
081/201 9, relacionado ao processo licitatório no 02212019, realizádo em 04/09/201 9.

AÉ. ? Este Decreto enlraÉ em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõos em contrário êm especial o Dêcreto no 60 de 08 de

iulho de 2022.

REGISTRE§E, PUBLIQUE§É E CUMPRA§E.

Gâbinetê do Prêfêito Municipâl de Sântâna do MaEnhão - MA,

05 de setembro de 2022.

Iúárclo Joaé ,lelo Sandago

PrefciíD ttuiicipal de SanÍana do llatunhão
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tllrElo Jo.. X.lo s!nd.!o
PrêfÉito

Ang.h Í1.,1. d. sllv. Oltv.l..
Vlcô-ProÍalto

^,lttoll 
,r.ch.do C.td.t

Rsspo.Eáv€l tácnira

doml@aanLnadontranhaoji..gov.hr

E-mâil pâÉ cootato

hflpsj/santansdomaÍãnhâo.mâ.oov.bd

PrsÍBitura Munlcjpaldê Sántânâ do MáÍanhào

Âv. Gov. Rosêam Sâmsy tf I .000. CEP: 65.5590«l C€ntro - Sântana do Maranháo - MA

Contato: (94) 348&1019

lnst'tJído pêlâ Lâi Munkipal no I 53/2006 dê 29 ds Dezsmbío do 2006

ISSN 2701S580 | Ano V Edrção . , 38í

P*a vêÍifiçaÍ o código de idenü'ícaçáo ds publ€açõôs, e.êss€ o link âbâUo

htbsl/dom.s.ntanadomâranhâo ha gov bí/áúeniicrdãdêl

MARCIO Assinado d€ forma
droilel ôôí MARCIO

JOSE MELO roée úero srNrir
SANTIAGO: Go:8031s386368

DADOS: 2022.o9-05
8031938636 17:os:os-03:oo

I

A Pr€íeilura ds Santanã do MarBnhão dá a gârsntia d6ste documonto, d63dê quô visualizãdo atÍavás do sits:

httF6J/dom sàntànêdôm.ranhaô mê gôv.hr/

Documento assinado digitalmsnte conÍorme MP n'2.20G2 d6 24l0tv2001, quo insÍlul â lnÍra6strulura ds Chav6 públicas B6silêira - ICP Brasll

29129

OO . §anlâôâ do tlaranhão, Ssg, 05 d6 §ol dê 2022
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Nome do Prêfoito
MaÍcio Jose Meb Santiago
Nom6 do VicêrreÍêito
Angêla Maria da Silva Oliveia

Rêspon6ávêl Técnice
Ariston Mâchâdo Cêldes
Email: dom@santanadomaÍanhao.mâ.gov.bí

ATA DE REGISTRO DE PREçOS 03.2022 PNEUS

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N" 03/2022.CPL

A ProfgituÍa Municipal de Santana do MaÍanhão, com sede na Avenida Governadora Roseana Sarney, no 1.000, Centro - Santana do
Maranhão - CEP: 65555-000, inscÍita no CNPJ sob o n" 01 .6'12.830/0001-32, doravante denorninada CONTRÂTANTE, nêstê ato, rêpresêntado
pelo Sr. Prefeito MARCIO JOSÉ SANTIAGO MELO, brasileiro, residente neste Município, R.G n." 000082701197-O ê C.P.F n.o

803.1S3.863-68 considerando o julgamento da licitação na modalidadê dê PÍegão Eletrônico, para REGISTRO OE PREçOS, Processo
Administrativo 

^' 
260122152312022 -PÍúSM, através da Comissão Pêníanente de Licitação{Pl, RESOLVE: registrar os preços dos

produtos às êmprêsas:

ALTERNATIVA PNEUS, BATERIAS E AUTO PARTS LTDA, situâda na VENIDA PAULINO NEVES, N"462, MONTE CASTELO, TUTÔIAJ[,4A,

CNPJ n." 32.855.084/0001-31 , lnscrição Estadual no '12.592.005-9, neste ato represêntado por RONALDO FERREIRA DE SOUZA, RG. n"
515044954, CPF n.' 765.967.023-91 ê G. C. C. MENDES TRANSPORTES- NlE, situada na na Rua da Liberdade, no 08, centro, Santa Quitéria
do Maranhão, CNPJ n." 15.434.78410001-33, lnscrição EstadLral no 12.383.096-6, neste ato represenlado po. GIAN CARLOS COSTA
I,|ENDES, RG. n' 000042072795-7 , CPFn.o 876.401.553-04, nesta ATA, de acordo com a classificação porela alcançada e na quantidade
cotada, atendendo as condições previstas no êdital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e

suas altêraÇóes, Decreto Federal n'7.89212013. Lei n" 10.520, de 17 de Julho de 2002, Lei Complementat 12312006, e demais legislaçôes
aplicêdâs à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO . Registro de Preços para eventuai conlratagão de empresa para REGISTRO DE PREÇOS, PARA
EVENTUAL CoNTRATAÇÃo DE ÊMPRESA ESPECIALIZADA No FoRNECIMENTo oÊ PNEUS E ACESSoRIoS PARA oS VEIcULoS,
LEVES Ê PESADoS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÀo E FINANÇAS, EDUCAÇÀo E SAÚDE Do MUNICIPIo DE SANTANA Do
i.4ARANHÃO/N,A do Município de Santana do lúaranhâo-MA, a serem prestados de acordo com o Termo de Referênciê, anexo ldo Edital do
PREGÁO ELETRÔNICO N" O/U2022. PMSM, que passa a fazer parte desta Ata, iuntamente com a documentaÇão e proposta de preços

v apresentadas pela(s) licitante(s) vêncedora(s), conforme consta dos autos do Processo n' 2601221523i 2022 .PMSM.

Parágrâfo Único - Este instrumento não obriga a aquisição/execuçáo, nês quàntrdades rndrcadas no ANEXO ÚNICO destê documênto,
podendo o ÓRGÃO promover as aquisiÇôês dê acordo com suas necessidades.

cúusuLA sEcuNDA - DA vrcÊNcr^ oA ara DE REGrsrRo oE pREços

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação na impresa oficial.

cúusuLA TERcEtRA - DA GERÊNcn DA ATA DE REGtsrRo oE pREços

O gerenciamento deste instrumento caberá a Comissão Permanente dê Liqitação - CPL.

ParágraÍo Único - A presente Aia dê Registro de Preços poderá sêr utilizada para aquisição do respectivo objeto, por qualquer órgão da
Administrâção Pública, Direta ou lndareta.

cLÁusuLA ouaRTA - Dos pREços, EspEcrFrcaçôES E euaNTrralvos

Os preços registrados, as especiÍlcações do objeto, os quantitativos, empresas beneflciarias e representânte(s) legal(is) das empresas,
enconkam-se elencados no ANEXO ÚNICO da Ala de Registro de Prêços.

cLÁUsULÂ QUINTA _ Do SERVIço

A Conkatada Ílca obrigada a Íornêceí/prêstar prcdutos/serviço de acordo com âs condiçôes estatlelêcidas no Íêrmo dê Rêferência e proposta
dâ CONTRATADA.

EXPEDIENÍE

I
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cúusulA sExra - DA REvrsÁo oE pREços

Os preços registrados manter-se-ão inâlterâdos pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de deseqrííbrio da
equação ecol1ômico-flnanceira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primêiro . Os preços regiskados quê sofrerem rêvisão, não ulkapassârão os preços pÍaticados no mercado, mantendo-se a
diferença percentual apurada entre o valor oíginâlmente constantê da proposta ê âquêle vigente no mercado a época do registÍo.

Parágrafo Sêgundo - Caso o prêço registrado seja superior à média dos prêços de mercado, o ORGAO GERENCIADOR solicitará ao(s)
Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço reglstÍado, de forma a adequá-lo ao mercado.

Parágraro Terceiro - O Órgão Gerenciador realizar pesquisa de preços periodicamenle, em prazo náo superio. a 180 (cento e oitenta) dias, a
fim de veriÍicar a vantajosidade dos píeços rêgiskados em Ala-

cLÁUSULA SÉTIUA _ DA ADEsÂo A ATA oE REGISTRo oE PREços

Desde que devidamente justiÍlcada a vantâgem, a âtâ dê íegisko de preços, duranle suâ vigência, poderá ser utilzadâ poí qualquer órgào ou
êntidade da administração pública que náo tênha pârticlpado do certâme licitatório, mediantê ânuênc a do órgão gêrênciadoÍ.

v)aráglafo Prlmêiro - Os órgáos e entidades qúe não pârticiparam do registro dê prêços, quando desejarem íaze. uso da ata de registro de
preços, deveíão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestaÉo sobre a possibilidade de adesão.

Parágraío Segundo . Caberá ao fomecedor beneíciário da ata de registro de prêços, observadas as condrções nela estabelecidas, optar pela

aceitação ou não dâ êxecução do objeto decorrente dê adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes ê futúras dêcorrentes da

ata, assumidas com o órgão gêrênciador ê órgãos participantes.

Parágrafo Têrceiro - As aquisiçóes ou as conkataçôes adicionais náo poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% dos quantitatjvos dos
ilens do instrumento convocatório e regiskados na Ata de Registro de Preços para o óÍgáo gerenciador e órgáos participantes não podendo

ainda, exceder na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item/lote registrado na âta de registro de preÇos para o órgão gerenciador e
pâíâ os órgáos particlpantes, lndependentementê do númeÍo de órgãos não participantes que adêrirem-

cLÁusuLA otrAvA - Do REGtsrRo aotctoNAL DE pREÇos

Após o gncerramento da etapa compêtitivâ, os licitantes podêrão reduzir seus preços ao valor da proposta da licilante vencedoÍa;

Pãrágrafo Primeiro - Para regastro adicional de preços dos demais licitantes será exigido a análise das documentaÇões dê habilitaçào

Pârágrafo Sêgundo . A apresentaçáo de novas propostas nâo prejudicara o resultado do cêrtame em relaçâo a licitantê vencêdora

v Parágrafo Quarto . O registro a que se refere o parágraÍo terceiÍo, tern por objet vo o cadastro de Íeserva, no câso de êxclusão da pnmeira

colocêda da Ata de Registro de Preços, nâ hipótêsê prêvista no Dêcrêto 7.892. de 23 dê janêiro dê 3013.

cLÁusuLA NoNA - Do cANcELAMENTo oA ara DE REGtsrRo oE pREços

1. A Fornêcedora/Prestadora náo cumprir as obrigaçôes constantes dêsta Ata de Registro de Preços;

2. Não assinar o contrato ou instrumento êqurvalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justillcativa aceitável;

3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tomar superior aquêles praticados no mercadoi

4. Sofrer sanção prevista nos incisos lll ou lV do caput do aí. 87 dâ Lêi 8.666/1993, ou no art. 70 da Lêi 10-52012002.

5. Por razoes de interesse público devidâmentê demonstrâdas e justiÍicadas pelo{s) ORGAO(S) PARÍICIPANTE(S) ou pelo ORGAO
GERENCIADOR ou por fato supervêniente, decorrente de caso fortuito oú forca mâior quê píejudiquê o cumprimenlo da ata.

ParágraÍo PrimeiÍo . Ocoírendo cancolamonlo do preço registrado, a(s) Fornêcêdora(s) será(ao) comunrcada(s) formalmente, através de
documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sLra ciéncia.

ParágraÍo TeÍceiao . Além do preço do 1" (pÍimeiro) colocado, serão registrados preços de oukos Íornecedores, desdê quê âs ofertas sejam
em valores iguais ao da licitante vencedora.

ParágraÍo Sêgundo - No caso de recusa da Fornecedora em dar ciênciâ da decisão, â comunicaçào será íeita através de publicação no

Diário Oficial, considerandc.se cancelado o preço registrado a partir dêla.

A p.esêntê Atâ de Rêgislro dê Preços poderá sêr cancelada dê pleno direito, pelo ORGAO GERENCIADOR, quando:
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ParágraÍo Tercei.o - A sollcitação da Fornecedora para c€ncelamento dos preços registrados poderá não ser acêita pelo ORGAO
GERENCIADOR, facullando-se a este, neste caso. a aplicaçáo das penalidadês cabivêis.

cúUSULA DÉcIMA - DA PUBLICAçÀO

O ÓRGAO GERENCIADOR fara publicar a píesente Ata no Diário Oflcial, após sua assinatura, nos termos da Legislaçâo vigente.

cúusuLA oNzE - DAs DtsposlçôEs FrNAts

Todas as altêraÇões que se Íizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presenle

Ata de Registro de Preços, conÍorme o caso.

PaÍágraÍo Primêiro - lntegra esta Ata, o Edital de PREGÂO ELETRÔNICO No 0iU2022. PMSM e seus anexos e as propostias das emprêsas
registradas nesta Ata.

Parágrafo Segundo . Os casos omissos sêrão resolvidos de acordo com a Lei no 8.6ô6, dê 2í de junho de í 993.

CLÁUSULA DOZE - DO FORO

\/:ica eleito o foro da Comarcá de São Bernardo, para dirimir quêisquer dúvidas oriundas do presenle iíshumento.

E por estarem, assim, justas e contratadâs, as partes assinam a presente ata-

Santana do Maranháo,04 de N4ARÇo de 2022,

k- '.)

ANA BEATRIZ GALVÃO OE OLIVEIRA

Prêsidente da CPL

MARCIO JOSÉ MELO SANTIAGO

Prefêito Munlcipalde Santana do Maranhão

ALTERNATIVA PNEUS, BATERIAS E AUTO PARTS LTDA

CNPJ: 32.855.084/0001-31
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. C. C. MENDES TRANSPORTES. ME

CNPJ: 15.434.78,U000í -33

pREGÃo ELETRôNtco N" 0iu2022. pMSM

SISÍÊMA DE REGISTRO OE PREçOS - SRP

aNExo úNtco oa ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'03/2022-PÍÚSM

Procêsso Administraliv o n' 2601 221 5231 2022 -PMsM

PREGÃo ELETRONtco N" o,u2o22-PMSM
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Vigência da Ata: 12 (doze) mêses

Razâo social: ALTERNATIVA PNEUS. BATERIAS E AUTO PARTS LTDA

CNPJ/MF: 32.855.084/0001 -31

Endêrê@: AVENIDA PAULINO NEVES, No462, MONTE CASTELO, TUTÓlÁJ[.44

Contatos:XXXXXX

Representante: RONALDO FERREIRA DE SOUZA

ITÉM

01

02

03

o4

05

06

07

DESCRTçÃO DO PRODUÍO

PNEUS 265/7G16 (HtLUX)

PNEUS 245rG.16 (L- 200 SPORTE)

PNEUS 265/70-16 (L- 200 TRTTON)

PNEUS 215i6'16 (TORO)

PNEUs 2s5,7t16 (FURcÁo)

PNEUS 175r0n4 (FlAÍ UNO)

PNEUS 175170.14 (FIAÍ UNO
ATRACTIVE)

PNEUS 205/75-16

PNEUS 90/90-19 (D|ANTEtRO BROS)

PNEUS 110/90 ÍTRÂZEIRA BROS)

PNEUS 275. 18 (MOTO DIANTEIRO)

PNEUS 90/90-18 (t\rOTO TRAZEIRA)

CAMARA DE AR 18 (MOTO DIANÍEIRA)

CAMARA DE AR 18 (MOÍO TRÁZEIRA)

CAMARA 19 (DIANÍEIRA BROS)

CAMARA 17 (TRAZEIRA BROS)

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

VALoR UIIITARIo

R$ 1.593,7s

R$ 1.178,13

R$ 1.684,29

R$ 884,17

R$ 1.215,00

R§ s49,38

RS 534,29

VALOR ÍOTAL

RS 28.500,00

R$ 18.850,00

R$ 23.580,00

R$ 10.610,00

R$ 12.150.00

RS 8.790,00

RS 7.480.00

QTD

16

16

14

12

10

16

14

í6

04

M

04

04

04

04

04

04

08

\/ 09

10

11

12

13

'14

15

16

R$ 15.670,00

R$ 1.390,00

R§ 1.s30.00

R$ 970,00

R$ 1.390,00

R$ 180,00

R$ 185,00

RS 182,00

RS 182,00

R$ 979,38

RS 347.50

RS 382.50

R$ 242,50

R$ 347,50

R$ 45,00

R$ 46,25

R§ 4s,s0

RS 45,50

O valor global dos itens - LOTE 03 importa em R$ 128-639,00 (cenlo e vintê e oito rnil, sêiscênlos ê trinta e nove reais)

6/25

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND
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Raáo social: G. C. C. MENDES TRANSPORIES- ME

CNPJ/MF: 1 5.434-784/0001 -33

Endêíêçp: Rua clâ Liberdade, n'08, centro, Santa Quitéria do Maranháo

Conlatos: Xxxxxx

Repíesonlente: GIAN CARLOS COSÍA MENDES

ITEM

01

02

03

o4

05

ô6

ITEM

01

02

03

M

05

06

07

08

09

oEScRlçÃo oo PRoouÍo

PNEUS 1OOO.2O

PNEUS 215/75-17 5

PNEUS 265,70-16

PNEUS 275i80,22.5

CAMARA 1000-20

PROTEÍOR 20

DEscRtçÃo Do PRoouro

PNEUS 750n6 (F-4000)

PNÉUS ',t75-70 /14

PNEUS 1.000-20

PNEUS 27sl80-22.5

PNEUS 1 7.4-25 (RÉÍROESCAVADEIRÁ/DIANÍEIRO)

PNEUS 1 7.4-2s (RETROESCAVADETRA/TRAZEtRO)

PNEUS 215r5í7-5

pNEUS 14.000-24 (MOTONTVELAOORES)

PNEUS 90/90 - 19

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

VLR. UNITARIO

R$ 2.380,00

R$ 1.650,00

R$ 1.595,00

R$ 2.840.00

R$ 189,00

R$ 148,00

VALOR TOTAL

RS 71.400,00

R$ 46.200.00

RS 31.900,00

RS 34.080,00

R$ 5.670,00

R$ 4_440.00

oÍD

30

20

12

30

30

O valor global dos itens - LOTE 02 R$ 193.690,00 - (cênto e noventa e três mil e seiscentos e noventa reais)

UND

UND

UND

UND

UND

UNO

UND

UND

UND

UND

OTD

36

06

24

06

04

04

12

08

04

VLR. UNITARIO

R$ 1.380,00

R$ 468.00

R$ 2.360,00

R$ 2.835 00

R$ 2.745.00

R$ 5.800,00

R$ 1.548,00

R$ 4.245,00

RS 334,61

VALOR TOTAL

R$ 49.680,00

R$ 2.808.00

R$ 56.M0,00

R$ 17.010,00

R$ 10.980,00

RS 23.200,00

RS 18.576,00

R$ 33.960,00

RS 1.338,44

DOM - Sanlâna do Ma.anhào, Sex, 2'l dâ ôiif de 2022 Ano V Edição -
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10

11

12

13

14

16

17

18

'19

20

21

.- 22

24

PNEUS 110/90 - 17

PNEUS 14.9 - 24 (D|ANTE|RO TRtTON)

PNEUS 18.4 - 34 (TRAZETRO ÍR|ÍON)

PNEUS 2-75 - 18

PNEUS 90/90 - 18

CAMARA DE AR 18 (DIANÍEIRA TITAM)

CAMARÂ DE AR 18 (TRÁZEIRA TITAM)

CÀMARA DE AR 9or9o-14

oÂMARA DE AR 110/90-i7

CÂMARA DE AR 14.ooo-24

oÂMARA DE AR 17.s,2s

CÂMARA DE AR l.ooo-20

CÂMARA DE AR 75G,16

CAMARA DE AR 14-9 -24

CAMARA DE AR 1 8.4-34

PROTETOR 20

PROÍEÍOR 16

UND

UND

UND

UNO

UND

UND

UND

UNO

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UNO

UND

04

08

08

M

04

02

02

04

04

04

o4

30

36

06

06

30

25

RS 389,00

R$ 4.348,00

R$ 6.475,00

RS 248,00

RS 355,00

R$ 49,00

R$ 49.00

R$ 44,00

RS 45,50

R$ 272,00

R$ 470,00

RS 160,00

R$ 160,00

R$485,00

R$ 630,00

R$ 135,00

R$ 115,00

R$ 51.800.00

R$ 9S2.00

R$ 1.420.00

R$ 98 00

RS 98.00

R6 176 00

R§ 182,00

RS 1.088 00

RS 1.880 00

R§ 5.670 00

R$ 5.760 00

R$ 2.910 00

R$ 3.780.00

R$ 4.050.00

R$ 2.875.00

O valor global dos itens - LOTE 0't R$ 333.31 1 ,44 - (Trezentos e trinta e kês mil ê trêzentos e onze reais e quarenla e quatro cenlavos)

Santana do Maranhão,04 de MARÇO de 2022

ANA BÊÂTRIZ GALvÃo oE oLIvEIRA

Presidente da CPL

MARcto JosÉ MELo SANTtAGo

Fls. i'J
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nftss6.oô-'â
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PREFEITURA OE

Íantana do Maranhâo
en,.l1*i,ú,L â* ...,e r-rol

lraÍclo Jose olo Sanüago

Preteilo

Angela MaÍia da Silva OlivelÉ

Vice-Prêíêilo

Adston Machado Galdas

Responsávêl técnica

dom@ânlanedomeaenhao.me.gov.bÍ

E-mâil paÉ contato

httosr/santanadomaranhão.ma.9ov.b./

Prefeitura Municipal de Santana do Ma.anháo

Av. Gov. Roseana Sarnêy No 1.000, CEP: 65.55S000- Centro - Santana do Maranháo - l\,lA

contâtoi (98) 3488-1019

lnstiluido pelâ L6i Municipal fio 153/2006 de 29 do Dezembro dê 2006

hltpsr/ldom. san-ta nadomara n hêq.O!49y-bd?ldedrçtdAdçl

MARCIO Assinado de íorma
dioitâl oor MARCIO

JOSE MELO roóe uero snrurre

SANTIAGO: Go:8031e386368
DADOST 2022 10 21

8031938636 17:10:04-03:oo

8

A PÍeíeitura de Santânê do Maíanhão dá a gârantia deslê documento, dêsde qLre visuâlizâdo através do site:

hltps://dom.santânadomaranhao-mâ 90v.br/

Documento assinado digitalmente conforme MP n"2.2OO-2 de 2410A12001, que institui a lníraestrutura dê Chaves públicas BÍasileira - ICP Brasil
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