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PREFETTT]RA MT'NICIPil, DE SUCT'PIRA DO RIACHÃO
ADESÃO N" 0U2022
CoNTRATO N. 4t7 §7.0t no22
PROCE§SO ADMINISTRÁTryO N" 417,407 12022
ADEsÃo Ao pREcÃo ELETRôNr.ó i; oiinnz,ATA DE R,crsrRo DE pREÇos N" 0222022.

Cláurula I
l.l - Obrigam-sc pelo curprimento do presente instrumcnto con8atual:

a) Como CONTRATANTf,,:

SECRETARIA MUNICTPAL DE EDUCAÇÂo DE suctJpIRA Do RIAcHÃo, com sedc adminisrrativa naRua sào José' N" 479. centro - cEP: 65668-000, inúto no cNpJ: or.lti+óiilotodr-08, akavés das-!::ry! yyiciper dc Educação - ORDENAú'ü-ôE ppsppses, sra. Kariny Armcida, cpF n"713,600.503-53.

a) cono CONTRATADA:

AW TRANSPORTE & LOCAÇÂO EIRELI, CNp!:26.245.325/0ml_28, Rua Curimata. N. 06, Bairro:cuÍimata, colinas - M4 caj^q1.9T1ry, ncste ato r€pÍ€s€nrando pclo Titular/Admiaistrador o sr. Anders€nPaiva Torres, RG: 0136408020ffi3 SESC_MA, Cpf: OitiZg.+sf-S+.

Clíusulr [l - OBJETO:

2J 
-- 

CON*itUi ObJCtO dO FCSCNIT CONt,.IO ADE§ÃO A CONTRATAÇÃO ON EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO-§ DE LOCAÇÂO óT V TCUIOS AUTOMOTORE§ PARA ATENDERAS DEMANDAS DE TRANSP-O-RT-E.D-O úUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDÁS SECRETARIAS MI]NICIPAIS DO MUrüChIb DE SUCT]PIRA DO RIA'úO:'úl]
Destinado a atcndcr à nccessidade da. secretaria Municipal de Educaçâo arrtr*i"-ipiú"1*"pira rto Riachão' Ma, por execuçiío indireta, em regimg de ernpreiada por menor preço por itern - em conformidade com or-'tspcctivo Tcrmo de Referênci4 plaailha quanútativa/orçarnenuária, quc indepcndcnte rlc &ansori@o, ficamfazendo parte deste instrumento.

CIáUTUIE III - DOS PREÇO§ E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRI,A

3 ' I ' - os preços a ügorarem no presentê contato são os ofertados pela contratrda na plurilha constantÉ de suâproposta;

3.'2- Para fazer frentc às dcspcsas do contrato, cxistcm rccuros rcservados, oncrando a dotação nahrÍeza dadespesa.

EIMRCíCIO FTNANCEIRO 2022.

0501 - Secretrria Munlcipel de Educação
l2-122.0i0i02.201L ü100 Mrnutençio e Funcrooemento de secretrrre de Educação
33,m39.0O Outroc Scrviçoe de Tcrceiroc - pJ.

Cláusuh ÍV - REAJUSTE IXIS PREÇOS

'o

Ruá SIí, J(Éé, No.í79, Cc,rüo -CEP:6566t{I) . CNPJ: 0l .612.33E/t001.67
Fone.Ifu: (99) 35531(D8/t O| 9

E-lEril :D.tfdrrr§acuf lfdo.Lúú@f l.flaor
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4.1 - Não haveni reajuste dc preços.

4.1.1 Fica, todavia, rcssalvada a
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possibilidade de rpvisão contatual, manuteação do equilíbrio
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VI§AIiIDO ATENDEN AS DA§ §ECNf,,TARIAS
DE SUCUPIRA DO RIACHÃO MA. Destinado a atcnder as\v necessidades da secretaria Municípal de Educação do Município de Sucupira do Riach,ào - Ma, contado daforma acima estabelecida" seÉ até 12 meses a partir da sua assinahna e Ordem de Serviços.

TRAN§P'ORTE DO MT'NICIPIO,
MUNICIPÂIS DO MUNTCÍPIO

Clóusulr VI - DO PRAZ<, DO CONTRATO

6'l - o presente contrato teni validade de 12 meses a paÉir da sua assinatura, nos ternos da Cláusula XII.Devcndo o serviço screm rparizzdas na scdc do município dc sucupira do Riachão - Ma

6 2 - No intercsse c dctcÍminação da contrataÍrtc e- aceitação pela contratada, o contrato podcrá ser prorrogado
nos cxcrcicios financciros subscqucntcs, aé o limitc & ó m.s.s 

"om 
frrndamcnto no aí. 57, inciso II, da Lei8.666ó193, somente medianle Aditivo Contratual.

ctáusute vlt - CoNDIÇôES DE PAGAMENTO

7'1 - O pagamento scní efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante naNota Fiscal apresentada, ficando asseguado o prazo de 03 (cinco) dias para a .-i.ú. J;tot-,rr"ifestação.

,--.1'I1l^ Para a aquisição de bens a NF deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS n. Ide01l02l20ll.

econômico-fi nanceiro inicial do contrato, na hipótese de sobreürem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porémde consequências incalculá vels, prej udiciais à execução do cotrlÍato, de efeitos extraordioáÍios (áleâeconômica extraordinária e extracontratual),

C!áu.llh V -IX) PRAzo PARA INÍcIo.

5' l - o prazo para início dos serviços será imediato, a contar da data inicial fixada pela ordem de serviços.

5.2-Optazototal PATA U CONTRÂTAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELOCAÇÂO DE VEICULOS AUTOMOTORES ATENDER AS ITEMANDÂ§ DE

7.2 - Hevcndo crro na M ou das condiçõcs pactudas, a tramitaçâo da NF scni §rLcPCn§a p8r8quc â Contratada adotc as provid&rcias necessárias a sua correção. passará a scr considcrad4 para efeito dcpagamento, a datr do aceite da NF, reapresentada nos mesmos termos do item 6.1.

7.3 ' Quaisquer pagamentos não isentaÍão a contratada dâs responsabilidades contrâtuais.

l:1:H:*e aÚa§o no pagamcoúo, sobrç o valor dcvido incidiní corrução monáária com basc no IpCA-IBGE' b€ft como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por J"roi 
"" 

ià., *ilu-tado "pro ,atatemporc" em rclação do atriso verificatlo, salvo aquele ocasionado pelà situação'pr 
"uxtu 

ni:rtÃ l.z.

Cláusuh VIII - DA FISCALTZAÇÃO

8'l - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsivel pelo Serviço destê contrato,através lg,.rya própria equipe ou de prepostos formarmenre designaàos, ; ;;;üi;-;;enihrde dessaresponsebilidadc da Contratada, excÍceÍá a mais ampla 
" "ornpú 

fiscalização aos"servilolserviços emexecuçiio.

Ccítro -Rua

Foneffax: (99) 3553-l(D8/l0t 9
01.6! 47
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ocon€ncias relacionadas com a execução do
de Ocorr€ncias, produzindo esses registos os

Cláusutr IX -DAs OBRIGAçóES

I -Da CONTRÁTADA

a)- executar o- Serviço da presente licitação de que trata o Anexo I, no local determinado e de acordo com osprazrcs estabclccidoo na pÍoposta e de acordo com as condições doedital, coo,raá. 
" 
pài ã" u"" a,assinatura do prcsente ínsfumento;

b)' obscrvar para o scniço, scja erc dc quc tipo for, as norrras adequadas rcrativas ao objeto.

v c)- fomecer juntamente com â execugào do objeto toda a sua documentação fiscal;
d)- responsabilizar-se por todos.os ônus relativos à execução do objeio a si aa3úi"rao, inctuive fretes escguros dcsdc a origcm até seu local de destino;

e)'mant€r, durante toda a execuçâo do contrato, ern compatíbilidade com a.s obrigaçôes assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitaiâo;

f)- aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (ünte e cinco por cento) dovalor inicial, atualizado, do contrato.

II - DÀ CONTRÂTANTE

a)- comunicar imcdidamcntc à CONTR {TADA as irrcgularidades manifcstadas na cxccuçiiro do contrato;

b! promovcr a cxecução no prazo estipulado Anexo I do Edital do presente processo licitatório;

c)- fiscalizar a execução do contrato, informando à CoNTRATADA para fins de supervisão; Cláusula X -
\-)AS SANÇÕES

d). assegurar ao pessoal da CONTRÁTANTE o livre acesso às instalaçõcs paÍa a plena execução do contrato;

ClluruleX-DASSANÇÕES

10. I - Quaflto às outrâs nmltas, scrão aplicadas conforme seguem:

l0.l.l - Mula de 0'10% sobre o valor do contato, em rclação aos prazos fixados, por dia de atrasoinjustificado para início do serviço;

10.1.2 - Multa por descumprimento de cláusura contratu ar: o,2so/o do valor do contrato;

8.2. As solicitações, reclamações, exig&rcias, observações e
Sewiço deverão ser registadas pela scus prepostos nos'Uvros
efeitos de direíto.

I 0' I '3 - Multa pelo niio atendilrcnto das exig&rcias formuladas pela Fiscalização: 0J0% do valor do con6"to;

10-1'4 - Multa por dia de atraso na entrega dos objetos: o,75/o sobre o valor remanescente do contrato, até onr:iximo de vinte dias, a partir dos quais poderá scr coasidcrada a inexccuçiio parcial ao "m"à; 
r.

Cêílr{, -Ruâ José, N"
Foneíàx: (99) 355-3J 098/10 | 9

01.6r 47
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do contrato;

YÍ

10.1.5- Multa por inexecução

l0-l.6 - Mula por inexecuçiro toúar do contrato: rplo (dez inteiros por ce to) do valor do sonüato;

10'l'7 - As multas, ern sendo possivel, seÉo descontadas diÍetamente das faturas de pagamento, após suaimposição pela fiscalização.

l0'1'8 - As sançõcs são indcpendcntcs entre si, confonne o caso. A aplicação de urna nào cxclü a,tos ontãs.

l0'l'9 -.o 
Ptaz-o 

para pagamento das-multas ou oposição de defesa escrita será de 0s (oinco) dias úteis, acontar da data de tccebimento da_cohrança ..Étiuu pela conaauda o, ao ina"úÀento da defesa. AcÍitério da Administraçâo e em scndo possível, o valor s",.i descontado da iÀportan"á ii"'à 
"unt "t 

a" t"rrrua receber' Não havendo pagamento pela ernpresa, o vator será inscrito como dívida ativa ou exesutada agarantiE contsatual.

v l0'2 - Em deconência do descumprimento do contrato decorrente desa licitação, poderão ainda ser cominadasas seguintes sanções nâo pec.uniririas:

10.2.1 - Advertêrrcia;

10'2'2 - suspensão ternponâria de participação err licitação e impedimento de contratar com Adminiskação,por prazo nâo superior a 5 (cinco) anos;

10'2'3 - Dcclaração de idoncidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto pcÍdurarem
os motivo§ dcterminantcs da pudçT ou aÉ 

_quc scja promovida a rcatilitóá pcrartc;i,ópt 
" 

autoridadcque aplicou a penalidade, que será concedida seápre que o contratado ress;rcir a Administração pelosprejuízos resultantes e após decorri<lo o prazo da sançio apiicada com base no inciso anterior.

CláuruhXl -AnESCISÃO

I l.l- Constituem motivo para rtscisâo do contrato:

,- I Ll.l - O não cumprimçnto de cláusulas contÍatuais, especificações ou prazos;

I l'l'2 - o cumprimeoto irregular de cráusulas contratuais, especificações ou prazos;

I l. 1.3 - O straso injustiÍicado do serviço;

ll'l'4' - A lentidão do serviço, lcvando a conctuir pela impossibitidade de sua conclusão, no(s) prazo(s)
estipulado(s):

I I'l'5 
-' 

A. subcoütratsção totat ou a nrbcontrataçào parcial nâo autorizarta do seu objao, a assrriação daexecução do contrato com ourem, a cessão ou transferência, total ou parcial d, "o"húi--'
I l'l'6 - o desatendimento das determinações rcgulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua cxccução, assim como as dc scus supcriorcs;

I 1.1.7 ' A paralisação do serviço, sernjusta causa e previa comunicação à administração;

1l'l'8 - o desatendimanto das determinações regulares da autoridade designada pam acompanhar e Íiscalizar
a sua exccução, assim como as dc seus superiores;

parcial do contato: 5Zo do valor restantc a

Rua Slo Josê

foneffâx: (99) 3553-1098/10l 9
.61 47
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de falência social ou de insolvência civil da pessoa Íisica contratada;
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ll.l.9.-Adecretação

I l.l .10 - Â dissolução da sociedade;

ll'l.ll - A alteração social ou a modificaçõo da finaridade ou da estrutura da empresq que pÍ€judique aexccução do conkato;

11.1.12 -O cometimento reiterado de faltas na execução contratual.

1l'l'13. ' Razões dt inteÍ€see público,.de altâ rcleviincia e amplo conhecimenb, justiÍicadas e Dcterminadaspela mríxima autoridade da esfera administrativa a que cstá subãrdinado o contraGnte c ;;;d^ em p*rcessoadministrativo a que se refere o contrato.

.- I 1 . I .14 - Perda, pela contratada, das condições de habilitação c*igidas no Edital.

Cláucula XII -VALOR DO CONTRATO

l2,l - As psrtcs conEatânto§ dão ao prescnte Conbato o valor total dc R§ 170..00,00 (c.rto e sêtertt tril,q[rtrlroentos rerls), pam todos os legais ejurídicos efeitos.

CIíuTuh XIII -DA FISCALIZAÇÃo

13.l Scni dcsignado pela Aúninistração o Fiscal/Gestor do contrato quc seÉ rcsponsávcl pclo
e fiscalizaçào da sua cxccuçào, anotando cnr rcgistro proprio as ocoràrcias rclacionadas

com o Serviço do Objeto, determinando o que for necesrário à regularização das faltas ou defeitos observados.

._Jláurute XIV - DISPOSIÇôES GERAIS

l3-2 As- dccisões e providências quc ulralnssarcm a competência do FiscaUGeslor do cootrato dcvcrâo sersolicitadas as suas superiorcs em tempo hrib para adoçâo das mcdidas convenientas.

l3'3 - Fica instituida como fiscal de contrato o sra. Kariny Almeida, Secretríria Municipal de Educação.

14'1- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contraio indica que tem pleno coúecimento doselcnentoe dclc constan!Ês, bsm cqno dc todas as sues cmrdições gqais e'perutiar;: ão frcnao invocarnenhum dcscoúccimcnto quanto às mesmas, como elcmcnto imieditivo'do p"iroito .uÃirm*to ar.t"contrato.

l4'2- Este ajustc, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n" g.666/93, e demais normaspertinentes.

l4'3 - o contratado fica obrigado a aceiw, nas mestnas condições contratuais, os acréscimos ur zupressõesque se fizerem nas serviços ou comprÍrs, até 25o/o (viúe e cinco por cento) do valor inicial atualjzado do
contxato, e, no ca§o particular de reforma de edificio ou de equipomento, até o limite oe 5rãlcinquenta por
ccnto) pam os scus acÉscimos.

l4'5 - A contratada recoúece,.. lefe _ 
ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legaisexoôitantes), bem como a possibilidade de rescisão admiiistrativa río ajuste, nos cas* i"g"ir'.- 

-

CaÍn - - CiiPJiRuâ José, N"

E-mâil
Foue/fax: (99) 3553-1098/10t 9

12.!3t/t001
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Fica eleito o foro
do presentc ajuste

da Comarca de São Ioão dos patos - Mq para dirimir as decorrentes

E, por estarem de acordo, foi lawado o presente instrumento que, lido c achado conforme, vai assinado em 2(duas) vias de igual teor pelas paÍes na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas 
'

Sucupira do Riachâo^,ÍA, l0 de agosto de 2022.

4A,U)
SECRETARIA ALDE

CNPJ n" 0ó. t 8.029/0001 {)8
Kariny Almcida

CPF n" 713.600.503-53
Ordanadora dc Dcspcsas

CONTRATANTE
AW Assinado d! íorma

rRANspoRrE & ll'llilii[y.
LOCACAO LocAcAo

ElRELlr6245325 ErREú26245r5r'oor28

0001 28 l4,sl:oe {3'oo,

AWTRÂNSPORTE & LOCAÇÃO EIRELI

,-'9^*t*t-1W* P a- órcurlo_-,
o3q.=t3â. 9n3-Jt\

AnP I : 26.245.325/000 I -28
Andcrscn Paiva Torres

RG: 0 I 3640802ffi03 SESC-MA, CpF: 0t 8.679.483-54.
AdministradoÍ.

CONTRATADA

Júé, N'479, CcítÍo - CEP: {0O - (,\-PJ: 01.6t 2.33Ruâ

Fonefax: (99) 355f-1098/10t 9
47
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oADESÃO N. tlu2022
CoNTRATO N" 417.407.01 I 2o2t
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 4r?.'0712022
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N" OO2I2O22
ATA DE REGI§TRO DE PREçO§ N" 022/2022

N-022t2022.

,4/ -oY

Á

EMPRESA:
AW TRÂNSPORTE & LOCAÇÀO EIRELI
Cir'lP i : 26.245.325/000 I -2 8

r-, Rua Curimata, N' 06, Bairro: Curimata, Colinas - Ma, Cep: 65.690-000.

Pela presente Ordem de §erviços, autorizamos V.Sf, aDESÃo Ao CoNTRATAÇÃO DE
EMPRESA PAR^ PRE§TAÇÃO DE SERVIço§ DE I'E VEICULO§ AUTOMOTORES
PARÂ ÂTENDER AS DEMAI{DAS Df, TRAN§PORTE DO MT'NICIPIO, VISANDO ATENDER AS

DAS §ECRETARIAS MUNICIPAI§ DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO
- MA, conforme Relatório de Apuração de Prços ANEXO I, pâra atêndef as necessidades das

secreuria Municipal de Educação de Sucupira do Riachão - MA, objeto do PROCESSO ADMIMSTRATTVO
N.0022022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Sucupira do Riachão - MA, l0 de agosto de 2022.

N" 4t7.4ú no22, ADESÂO AO PREGÀO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ n" 06. I 04.029/0001 -08

Kariny Almeida
CPF n" 713.6(X).503-53

CONTRATÀNTE

Recebldo emi I I A$ir.do&í.,lm
AW TRANSPORTE argrtd por rw
& LOCACAO Tn^NSPoRTE &

EIRELI:262,í53250 lffiffi9rsr:soorra
00128 o.dosr 2oz2.08.t 0

la:4913{3SAssinature:
AWTRÂN§PORTE & LOCAÇÃO nrnrr,t
CNPJ: 26.245325/1100l -2t

Ru. Sio ro6c, N" 479, Cqltlo - CEP: 6J66t{00 - CNPJ: 01.6t 2.3t&O0Ol -67
Forc./fax: (99) 1553-1098/10 I 9
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AI\IEXO I

Rtr ltio r.Eé, N' 479, C6rto - CEE óS66t.{m - CNpr: 0t.612.33E^I$r {?
Folc/f&r: (99) !553-1099,/t 0t9

E-mail: prcfcltúr.rucuplrrdorhch.o@trr.U.corn

-oV

ITEM DEscRrçÀoDos sERvrÇo§ I'NIII. QUANT, PERI(XX) VI,
MENSAL

VAI-OR
TOTAL

MOTOCICLETA,
No MÍNrMo,

VEICULO TIPO No MO
MOTOR 25CC ACIDcÂ? ADE

AP 02RA PES BSOrtS, €OMB §U LrÍw
LINGASO A vou( LÁrcoo cOM),

AGEMqNLOMETT SEMLIVRE, CONDI,JTOR.
ASAA TECÍMENTo DE couausrÍvel RPO

CONTA DO CONTRAT ANTE

t\,GS l2 Rrl r.400,00 R.S t6.800,00

J

PESSOASco)
E,

CAMINHONETE DE Ac RROCER A
ERAB TA/PIC'I(-UP INECAB coMDTIPLÀ 04
TPOR órpoAS, DIES PorÊNcIAEL, uÍNrul

20 HP coMTRAÇÃo CAP,.1X4, ACIDADE Dts
CAR§A NO MiNIMO .000 coMKG,
CAP PACIDADE 05ARÁ CIN( coM

ALOMETRQUI GEM LTVR §EM co UTOR.ND

CONTRAT
ABA§TECIMENTO r,E couRusrfwr POR
CONTA m ANTE

uÊs l2 RS
t2.800,00 Rl 153.600,00

VAI-ORTOTAL
R$ 170.400,00


