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TERNIO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCIIPIRA DO RIACHÃO
TERMO DE CONTRATO N' 404.394.0112022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 4A+39412022

ADESÃO t10 06t2022

VALOR DO CONTRATO RS 174.900,00 (CENTO E SETENTA E QUATRO NttL E

NOyECENTOS REArS)

Cláusulal-DASPARTES
I .l - Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrurnento coutratual

a) Como CONTRA'IANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCI.JPIRA DO RIACHÂO - N{A - SECRE'TARIA MUNICIPAL DE
INFRAESI'RUI'URA - inscrita no CNPJ n' 01.612.338/0001-67, com endereço na Rua São Jose, n"4JJ,

Centro, CEP: 65.ô68-000 Sucuprra do Riachão/MA, neste ato representada pela Secretária de

Administração a Sra. Klévia Maria Lima tle Sousa, brasileira, portadora da Cedula de Identidade RG sob o

n" 040174772010-3 SSP/MA, inscrito no CPF sob o n 045.725.553-62

b) conio CONTRA'IADA:
M. C. RIBEIRO, pessoa Jurídica de rlireito privado, inscrita no CNPJ n'02.099.824/0001-96, localizada

na Av. Domingos Sertão, no 283, Pastos Bons - NlA. Neste ato representada pelo Senhor Marquete
Coelho Ritreiro, portador (a) do R. G.Itio 0456853920123-3SSP/MA e CPF no 293.771.963-53, doravante

denominada simplesmente CONTRATADA

Cláusula lI - OBJETO

2.1 - Constitui objeto do presente contrato a RECISTRO DE PREÇ-OS PARA A PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÀO E REPARAÇÀO DE VE,ICULOS PARA ATI1NDER AS
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MIINICIPAIS DE SUCIiI'IRA DO RIACHAO - MA. Destinado a

atender a necessidade da Secretaria iVlunicipai de Infraestrutum, por execuçào indireta. eui regirne de

empreitada por Írlenor preço por item - em confbmiidade com o fermo de Retêrência, planilha

quantitativa/orçamentária, que independente de transcrição, ficam fazendo parte deste instruurento.

|TEM UNrD Q'r'DB DESCRTÇÃO --RELAÇÁ0

SECREl'ÀITTA N{TJNICI}'AT, DE ÍNFR,\ESI'RUTLIRA
DESCRIÇÂO I]ND QTD

SERVIÇO DE LANTITR-I\iAGEM. FLNIL.T\R.IA i:
PTNITJRA DE VEICT)LOS

TIORA t00

SERVIÇO DE NÍANUTENÇÀO E REi).^.RAÇ,\O
DE MÁQUINAS DE TERAPL.,\Nh(iElv{

HORA 400

ITEM

2

\,. UNIT \,,. TOTAI,

RS 155,00

RS 14s.00

RÍ; 15.-500,00

R|l; 58.000.00

Rua São José. No.179. Ceutro - LIFIP: 65668-000 - CNPJ: 0l.612.1-18/0001-67
['-onei iax: (99) 3553- 1098,/1019
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J
sERVIÇo DE MANUTSNÇÀo u neeeneçÀo
DE TRATORES AGRICOLAS HORA 350 R$ 14s,00 RS 50.750,00

4
sERVrÇo DE MANUTTNçÃo E nrraReçÃo
ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

HOR-A 120 R$ 160,00 R$ 19.200,00

6

SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E
BALANCEAMENTO DE VEICULOS
AUTOMOTORES (VETCULO)

TiND 90 RS e0.00 RS 8. r00.00

9
SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS
LEVES

KM 2000 R$ 2,90 R$ 5.800,00

10
SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICUI,OS
PESADOS

KM 3000 R$ 5,85 R$ 17.550,00

TOTAL RS 174.900,00

Cláusula III - DOS PREÇOS E DA nOraçÃO ORÇAMEn*-rÁnla

3.1. - Os preços a vigorarem no pres€úi€ contrato sào os oíêrtados pcla contratada na planilha constante
de sua proposta;

3.2- Para fazer fiente às despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a dotaçã<l natureza da

despesa.

07.01 - Secretaria Municipal de Infraestrutura

04.122.0002.2037.0000 - Manutençâ.o e lrunc. da Secretaria de Infraestrutura
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Pessoa .luridica

Cláusula IV - REAJUSTE DOS PREÇOS

4.1 - Não haverá reajuste <le preços.

4.1.1 - Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de re visão contratual, para a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial dc contrato, na hipótese de sobrevirern fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém

de consequências incalculáveis. prejtidiciais à execução r.io contrato, de eÍ'eitos extraordinários (álea

econômica extraordinária e extracontratuali.

CIáusuIa V _ DO PRAZO PARÂ INiCTO.

5.1 - O prazo pàÍa inicio do ibmecimento será imediaro, íl contar da data inicial hxada pela Ordem de

fomecimento.

5.2 - O prazo total para a REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E REPARAÇÀO DE VETCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS

SECRETARIAS MI.INICIPAIS DE SUCIJPIRA DO RIACHÃO -- MA. Destinado a atender as necessidades

da Secretaria Municipai dc Intiaestrutura do Município de Sucupira do Riachão - Ma, será até -l I de

dezembro de 2022.

Rua São José. N" i7:r.C(jr:tro - CI:P: ó56tr8-000 - (,'NP.Í: 0i.612.338i0001-67' 
i-o,,s/tàr: (99) i553-109B/1019

F--,nai I : prefeiturasucupiradoriachao(r!gnrail.com



2rÍ6itu! MúftiiÍ,ol r lé

S[JTL}F§fr&
SüF§,&t§-{e*
AdriiniStrondo poro o povo

. Fir

Cláusula \/I - DO PRAZO DO CON'IRA'IO

6.1 - O presente contrato terá validade de 07 (sete; meses a partir da sua assinatura, nos termos da Cláusula

XII. Devendo o fornecimento serem realizadas na sede do municio de Sucupira do Riachão - Ma.

6.2 - No interesse e determinação da conratante e aceitação pela contratada, o contrato poderá ser prorrogado
nos exercícios financeiros subsequentes. ate o limite de 60 meses com fundamento no art. 57 , inciso II, da Lei
8.6666 I 93, somente mediante Aditivo Contratual.

Cláusula VII - CONDIÇOES DE PAGAMEN'l'O

7,1 - O pagarnento será efefua«io cm ate 3tJ (trinta) dias após a rlanrl'estação favorável do Setor fiscalizante na

Nota Fiscal apresentada, ficando assegurado 'r prazo de 05 (cinco) Cias para a emissão de tal manifestaçào.

7.i.1- Para a aquisição de bens a NF devera ser emitida ern acordo com o estabelecido no protocolo ICMS n" 1

de 03,r02i201 l.

7 .2 - Havendo erro na NF ou descumprirnento das condições pactuadas, a tramitaçào da NF scrá suspensa para

que a Contratada adote as providências necessádas a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de

pagamento, a data do aceite da NF-, reapresentada nos tltesmos tennos e1o item 6.1.

7.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabiirdades contratuais

7.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-
IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,57o (cinco décirnos por cento) ao mês, calculado "pro rata

tempore" em relação do atraso verificacio, salvo aquele ocasionado pela situaçào prer,ista no itern 7.2.

Cláusula VIII - DÁ FISCALIZAÇLO

8. I - Não obstante o fato de a corttratada ser a única e exclusiva responsável pelo fomecimento deste contrato,

através de sua própria equipe ou de prepostos formaimente designados, sem restringir a plenitude dessa

responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e completa Íiscalização dos fomecimento/serviços em

execução.

8.2. As solicitações, reclamações. eligências. .obsenrações e ocorrências relacionadas com a execuçào do

Íbmecimento deverão ser registradas pela seus prcpostos nos Livros de Ocorrências, produzindo esses

registros os efeitos de direito.

Cláusula IX - DAS OBRIGAÇÔES

I - Da CONTRATADA

Rua Sâo Jose.:rv";179, Ce::trc - CEP: 65668-000 - CNPJ: {)1.ó12.31810001-67
Forrertàri. (99) 3553- I 098/l 0i 9

[---mail : prel'eitu r asucupiradoriackao(i;gnrail.com
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a) - executar o fomecimento da presente licitação de que trata o Anexo I, no local determinado e de acordo

com os prazos estabeiecidos na proposla e de acordo com as condições do edital, contados a partir da data da

assinatura do presente instrumento;

b)- observar para o serviço, seja ele cie que tipo for. as norÍnas adequadas relativas ao objeto.

c)- fornecer juntamente com a execução do objeto toda a sua documentação fiscal;

d)- responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do objeto a si adjudicado, inclusive fretes e

seguros desde a origem até seu local de destino;

e)- manter, durante toda a execuçào clo contrato, em compatibilidade corl as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitaçào e qualificação exigidas na licitação:

f)- aceitar nas mesmas condiçoes contratuais os acréscimos e supressôes até 25'7ô (r'inte e cinco por cento) do

valor inicial. atualizado, do contrato.

II - DA CONTRATANTE

a)- comunicar imediatarnente à CONTILA;IADA as irregularidecles manifestadas na execução do contrato;

b)- promover a execução no prazo estiprúaclo Anexo I do Eclitai iju presente processo licitatório;

c)- fiscalizar a execução do corrtrato, intbnnando à CO'l\.lTRAI'ADA para fins de supervisào; Cláusula X -
DAS SANÇÔES

d)- assegurar ao pessoal da CONTRATANTE o livre acesso às instalaçôes para a plena execução do contrato;

CláusulaX-DASSANÇOES

l0.l - Quanto às outras multas. serão aplicadas conÍbrme seguem

10.1.1 - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em reiação aos prazos fixados, por dia de atraso

injustificado para início do serviço;

10.1.2 - Multa por descumprimento dc cláusuia corrtratual: {J,25oh cio valor do contrato,

I0.I.3 - Multa pelo nào atendiniento das exigências formuladas pcla Fiscalizaçào: 0,20oÁ do valor do contrato;

10.1.4 - Multa por dia de atraso na entrega drrs objetcrs: 0,75% sobre c valor rernanesúente do contrato, até o

máximo de vinte dias. a partir dos quars poderá ser considemda a inexecução parciai do contrato;

10. I .5- Multa por inexecução parcial do corrtratc: 5"1r, tlo valor restantc a ser executado do contrato;

10. I .6 - Multa por inexecução total do contrato: l0oÁ (dez inteiros por cento) do valor do contrato:

Rua São Jose. b.i",.179. Centro - CEP: ó56ó8-000 - CNPJ: 0i.612.3-18/0001-67

F.rnei'Íax. (99) 3553-1 098/1 0l 9

E-mail: prefeitura sucupiradoriachao@gmail.com

t:V



Ft eíe$uo ldfripü *ft lrt rf"§r
{}tJ\.*tJ}*,ü

tro n p§ro o povo

10. 1.7 - As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após sua

imposição pela fi scalização.

10. 1 .8 - As sanções são independentes entre si, conforn're o caso. A aplicação de uma não exclui a das outras

10.1.9 - O prazo para pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis. a

contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela conffatada ou do indeferimento da defesa. A
criterio da Administração e em sendo possivel, o valor será rlesconta<lo da importância que a contratada tenha

a receber. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito corno dívida ativa ou executada a
garantia contratual.

10.2 - Em decorrência do descumprimcnto do cclntrato decorrente ciesta licitação, poderão ainda ser cominadas

as seguintes sanções não pecuniárias:

10.2.1- Advertência;

10.2.2 - Suspensão ternporária de participaçào ern licitaçào e inrpedinlento de contratar com Administração.
por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

10.2.3 - Declaração de idoneidade para licitar ou contratar coln a Administração Pública enquanto perdurarem

os motivos determinantes da punição ou até quc seja promoviria a reabilitação peraute a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será coucedida sempre que o corrratado ressarcir a Adminrstração pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no rnciso anterior.

CláusulaXI-ARESCISÃO

1 1.1- Constituem motivo para rescisão do contrato

I l.l.l - O não cumprimento de cláusulas corrtratuais, espccificaçôes ou prazos

ll.l.2 - O cumprimento irregular cie cláursulÍls contratuais, especificaçoes ou prazos;

I 1.1.3 - O atraso injustificado do serviço;

11.1.4. - A lentidão do serviço, levando a concluir pela impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s)

estipulado(s);

ll.l.5 - A subcontratação total ou a sui:conÍràlàçào parcial nâo autorizada do seu objeto, a associação da

execução do contrato com outrenr, a cessào ou trar.sferência, total uu parcial do contrato;

ll.l.6 - O desatendjntento das deterrninações regulares da autoridadc oesignada para acompanhar t: fiscalizar
a sua execução, assim colno as de se.rs suoeriores.

Rua Sào Josó. N" 479. Centro - CEP: 6566E-000 - Cf.lPJ: 01.612.338/0001 -67

Foue/tax: (99) 3553-i 098/1019
E-rnai i : prefeiturasucupiradoriachao@gmail.com \
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ll.l.7 - A paralisação do scrviço, seur .iusta causa c previa conrunicação à adnrinistraçâo;

11.1.8 - O desatendimento das determrnações regulares da autoridacie designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execuçào, assim como as de seus superiores:

11.1.9. - A decretação de falência social ou de insolvência civilda pessoa fisica contratada;

I l.l.l0 - A dissolução da sociedade;

11.1.11 - A alteração social ou a rrrodit-tcação da tinalidade ou dri estrutura da enrpresa, que prejudique a

execuçào do contrato:

I l.l.l2 - O cometimento reit;ra<lo d.: Í'aitas na cxccução uontratual

ll.l.l3 - Razões de interesse públicr:, de a;ta reie,rârrcia e, arrrplo cunhecimento, justificadas e detenlinadas
pela máxima autoridade da esfera adminirtrariví{;r ctris está suborclinado o colltratanre e exaradas ern processo

administrativo a que se rel'ere o conllatu,

I l.l.l4 - Perda, pela contratada, das condições de ha'oiiitação ::xigidas no Edital.

Cláusula XII - VALOR DO CON'IRATO

12.1 - As partes conrratantes dão ao presente Contrato o vaior giobal de 174.900,00 (CENTO E SETENTA
E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS), para todos os icgais .' jurídicos efeitos.

Cláusula XIII - DA FISC.ALIZ.AÇÃO

13.1 Será designado pela acir,rirristraçâo o Fiscal/Gestor do contrato que será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da sua cxecuçào, anotaucio eni registro próprio as ocorrências relacionadas

com o fornecimentoiserviço do Objeto. deiemrinando o que tbr nccessário à regularização das l-altas ou

defeitos observados.

13.2 As decrsões e proviciências qut,'.riirapassare[l Íi cümiletêrrcia do FiscaliGestor do contrato deverão ser

solicitadas as suas superiores en tenrtrlo hábii para arÍcçào tla:; Lnedi«ias conveuientes.

13.3 - Fica instituída como Íiscal oe i'crrnrato..r; Sr. Fiávio Pereira Guimarães, Secretário Municipal de

Infraestrutura.

Cláusula xIV - DISPOSIÇÕBS Cl,tials

14.1- Fica a contratada cielrte de quc a assinalura tleste contrato indrca que telr.l pleno conhecirnento dos

elementos dele constantes, bern comt, dc tocias as suas condiçôcs gerais e peculiares, não podendo invocar
nenhum desconhecimento quarrto às uresnras,.corn() elemento impeditivo do perf-eito cumprirnento deste

contrato.

R ua S.lo Jose. N" .179. Crrrho - (lIrP. 65ô68-000 - CNP.I: 0 i.61 2.3.lfi/0001-67
.F.l.cili.x: (99) 1553-l 09ti/i 0 I 9

E -rr,ai i : lrrefr.iturasucupiratioriacharrí@grnail.com
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14.2- Este ajuste. suas alterações e rescr.sào obedecerâo à Lei Federal n'8.666/93, e demais nonnas

pertinentes.

14.3 - O corttratado fica obrigado a accitar'. nas ,nlesmas contlições contratuaís, os acréscimos ou supressões

que se fizerenr nas serviços ou colrLrftrs, atur 250,'ó lvinte e cinÇo por cento) do valor irricial atualizado do

contrato, e, no caso particuiar de reÍbmra. cie ecÍiÍicro ou dc cquiparnento, atc o limite de 50% (cinquenta por
cento) para os seus acrescimos.

14.5 - A contratada reconhece, neste atrJ. as prerrogatir,'as legais da Administração (cláusulas legais

exorbitantes), bern como a possibilidadé de rescisâo administrativa do ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro da Comatca de São loão dcs Patos - Ma. para dilin;ir as eventuais controvérsias decorrentes

do presente ajuste

8,, por estarern de acordo. Íbi lavrad<r ,, prrjsL-ntc irrsTrurmcnt«, ,Jue. irdo e achado confonne, vai assinado em 2
(duas) vias Ce igual tcor peias partes rr:r irlcseliça de cluas t(jsrü,i)unhas atraixo qualificadas.

Sr-it:upira cio Riachão/MA, 03 de junho de 2022

PREi.-EITURA CIPAI. DE SUCL-l'riiA DO RIACFTAO - ir.,ÍA
S ECR ETARTA Mi U f.l I (l i PAI- DE I §l FR 
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N

CPF: N"../. /ÍJ. ":J )
Nome

Rua Sio José. l.r. +lt üc»trb .
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ORDEM DE SERV'IÇO

A:

M. C. RIBEIRO, pessoa Jurídica de direito pril'ado, inscrita no CNPJ n" 02.099.824/0001-96, localizada
na Av. Domingos Sertão, no 283, Pastos Bons - MA, Neste âto representâda pelo Senhor Marquete
Coelho Ribeiro, portador (a) do R. G. N" 045ó853920123-3SSPiMA e CPF n" 293.771.963-53

Pela presente Clrdem de scrv.iço, autorizarnos V.S', SIiRVIÇ()S DE MANUTENÇÃO E

R-EPARAÇÃO OU VEICULOS, DESI'IN-AD0 AS SECRLTAT{IAS MUNICIPAIS DE SUCUPTRA r}O
RIACHÃO - MA, conÍor"^nc P,eiatorio de Apr:ração de Pieços (anero I), para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Infraestrutura de Sricupiià do R.iat:hão - iú4, obleto do Adesão 00612022.

Sucuprru Co Riachão - MA, 03 de junho de 2022

üa-
ARIA N,ILhi(IiPAL DE, ADh,TINIS Ào
KLL.VI:\ h4ARÍA LtlvlA DE SOUSA.

CPF' i\" 1i15.7 ? 5.5!:3 -62
il{)ntratarrte

N',+79_, (lEl':6§t,(i6-trlr(i !: .li 6i2.-l38i0tt0l-67
tcrre;lr,x: (r9r 3i53-l irçS,'lüi q

h.. nr,: i I : prtirrru ra ;urupirr dori'rcirz. c:i Enrail.ctrn

ASS.

Rua Sâo

Recebido em:_/__ t___

^

Jose,


