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MT'MCIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃo
ADESÃO N' wllIrn
CoNTRATO N. 417.40.7.O2D022

-oY

'ÍryoN. 417.407t2022
ADE§ÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 002n022, ATADE REcrsTRo DE pREços N, 022t2O22.
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CONTRA'TORJ§63rVALORIX) ê trlntr e üm duzcntoc

Cláueule I
1.1 - Obrigam-se pelo cumprimento do presente insúumento conúatual:

a) Como CONTRATANTE:

SECRETARTA MUNICTPAL DE INFRAESTRUTURÂ, com sedc administrativa na Rua São José, N' 479,CentÍo CEP: 65668-000, inscrito no CNPJ: 01.612.338/0001-67 através da secÍetaÍia Municipal deAdministra§o DE DESPESAS, Sra. Klevia Maria Lima de Sorsa, CPF no045.725.553.62.

e) como CONTRATADA:

AW TRANSPORTE & LOCAÇÀO EIRELI, CNPJ: 26.245.325/000I-28, RUA CUriMAtA, N. Oó, BAirrO:Curimata, Colinas - Ma, Cep: 65-690-0u), ocste ato ÍcpÍcseÍrtaüdo p€lo Tiníar/Admini.ú; ; sr. Andersen
Paiva Torres, RG: 0t36408020ü)3 SESC_MÂ, CpF: 0i8.6?9.483-54.

Cláusule fI - OBJETO:

2.1 Constitui objcto do prcsentc conüato ADESÃO AO CONTRAT AÇÃO DE EMPRE§A PARA
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÂO DE VEICULOS A PARA ATENI'ERAS DEMANDAS DE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDÁ§ SECRETARIAS MTINICIP{S Ix) MTINICFIO DE SUCUPIRA DO MA.

Destinado a atender à necessidade da secretaria Municipal de Infraestrutura do Municipio de Sucupira doRiachão - Ma, por execuçâo indireta, em regime de empreitada por menor preço por item - em conformidade\-/com o respectivo Termo dc Rcferência, planilha quantiEtiva/orçamenuíriq guc indcpcndEnt dc traascrição,
ficam fazendo parte deste instrumento.

CIáUSUIT ITI - DO§ PREÇOS E I}A T'OTAÇÃO ORÇAMENT/IRIA

3 ' 1 ' - os preços a ügorarem no pÍesente contrato são os ofertados pela conratada na planilha constente de suaproposta;

3-'2' Para fazcr ftcnrc as dcspcsas do contrato, cxistêm recursos reseruados, oneando a dotação natureza da
despesa.

EXERCíCIO NNANCEIRO 2012.

0701 - Secretrrla Mun. de Infraestrutura
U.122.0Ú2.2037.(tsfl) Manutençio e Funcionemento
3.3.90J9.00 Outros Serviços de Terceiros - pJ.

CIáusnIr IV - REAJUSTE IX)s PREçO§

479, C.nho . CEP:

de Secretrrie de lnfrrcstrutura

Ruâ Sro

E-rD.il
Fonqfax: (99) -15531 098/1 0l 9

01.ór -67
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4.I - Não havení reajuste de preços. d
o1

4.1.1 Fica, todavia, rcssalvada a possibi li.l"de de revisâo conhtual, para a manúençiiro do equilíbrioeconômico-fi nanceiro inicial do conhato, na hipótese de sobreürem fatos imprevisíveis, ou previsiveis porémde consequências incalculá vels, prej udiciais à execução do contrâto, de efeitos extraordinários (áleaeconômica extreordfulári a e extraçontratual).

CIáuruIe V -IX} PRAzo PARÂ INÍCIo.

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

5.2-Oprazototal para a C0NTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA ÇÃo IrE sERvIÇos DELOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PÂRA ATXNDER AS DEMANDAS DE

MUNICIPAIS DO
VI§AIIÍDO ATENDEN A§ DAS SECNETARIAS

O DE SUCUPIRA DO MA. Destinado a atender asv necessidades da secretada Municipal de infraestrutura do Municipio de Sucupira do Riachào - Ma, contado daforma acima estabelecidao seni até 12 meses a partir da sua assinahtra e Ordem de Serviços.

Clíusule VI - IX) PRAZO DO CONTRATO

6,1 - o presante contrato teÍii validade de 12 meses a partir da sua assinatura, nos termos da Cláusula XII.
Devendo o serviço sercm rcarizadas na sedc do município de sucupira do Riachâo - Ma.

6'2 ' No intercssc e determinação da contratantc e aceitação pela contratada, o contrato podcrá scr p,rorrogado
nos exercícios financciros subscqucntcs, aé o limitc de 60 mcscs com firndamcnto no á s7, iraisô II, d;Iri
8.6666/93,somente mediante Aditivo Coaraual.

CIáUSUIE VTI -CONDIÇÔE§ DE PAGAMENTO

ll - o pagamento seú efehudo ern até 30 (rinta) dias após a manifestação favorável do Setor fiscalizante na
Notâ Fi§cal apresentada, ficando assegurado o prazo de 06 (cinco) dias para a emisseo ae tat manifestaçao.

r-7' l.l - Para a aquisição de bens a NF deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no protocolo ICMS n" I
dcO3l02l20ll.

7.2 - Havcndo crro na NF ou das condiçõcs pactuadss, a Eamitaçâo da NF scni su§pcn§a parâ
que a Confrada adotc as providências necessárias a sua corrcção. Passará a ser considcrada, para efeito dc
pagamento, a data do aceite da NF, reapresentada nos mesmos termos do item 6.1.

l19,C.,ttto - 65668{nO -

7.3 - Quaisquer pagarnenlos não isetrtarão a contratada das responsabilidades contratuais.

]:i---ttavenao aüã§o no pagamento, sobrc o valor dcvido incidiÍâ correção monetária com base no IpCA-
IBGE, bem como juros de mora a, razáo de 0,5% (cinco décimos por óento1 ao mês, calculado "pro rata
tempore" em relação do atraso veriÍicado, salvo aquele ocasionado pelà situação prevista no itern 7.2.

Cláucule VIII -DA FISCALIZAÇÃO

8.t ' Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pelo Serviço deste contrato,
através de- sua própria equipe ou de preposúos formalmente designaàos, sem restringir a pieniode dessa
responsabilidadc dâ Contratâdâ, excrcerá a mais ampla c completa fiscalização dos-Set1iço/serviços em
execuçiio.

Rua Sào

E-nuil
Fonc/fax: (99) 355-1-l09Ul0l 9

01.ól 47
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8.2. Âs solicitações, reclamações, exigências, observações e
§crvlço.devef,ão ser regisfiadas pela seus pÍtpostos nos Livros
efeitos de direito.

ocon€ncias rclacionadas com a execuçâo do
de Oconências, produzindo esses registros os

Cláurulg tX - DAS OBRIGAÇôES

I-Da CONTRATADA

a)- executar o- Serviço da presente lrcitação de que trata o Anexo I, no local determinado e de acordo com osp'razos estabelecidos na pÍoposta e de âcordo com as condições do editar, conado. 
" 

prnii ã a"t o,assinatura do presente instrumchto;

b). obrc^'ar para o se^'iço, scja elê de que tipo for, as normas adequadas relaüvas ao objao.
\/.

ĉ)- romecerJuntamente coma execuçào do objeto toda a sua documentâção fiscal;
d)' responsabilizar-se por todos.os ônus rclatiios à execução do objeto a si aajuàicaao, inclusive fretes eseguros desde a origem aÉ seu local dc dcstino;

e! manter' durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

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

II - DA CONTRATANTE

a)" comunicar imediatamcnte à CONTRÂTADA as irrcgularidades manifestadas na execução río conmto;

b)' promover a execuçào no prazo estipulado Alexo I do Edital do prcsente proccsso licitatório;

c)- fiscalizar a exesução do contrato, informando à CONTRATADA para fins de supervisão; Cláusula X -
\-DAS SANÇÔES

d). assegurar ao pessoal da CONTRATANTE o livre acesso às instalações para a plena execuçlio do contrato;

Cláusulr X -DAS SANÇÕES

I 0.1 - Q,uaíto às outras rmrltas, serão aplicadas conforme seguem:

l0'l'l - Multa de o,loYo sobre o valor do contrato, em relação aos pmzos fixados, por dia de atrasoinjustificado para início do serviço;

10,1 .2 - Multa por descumprimento de cláusula contratu aJ: 0,25 /o do :vaiior do contÍaDo;

l0'1'3 - Multa pelo não atendimento das exigàcias formuladas pela Fiscalização: 010% do valor do contrato;

10.1.4 - Multa por dia de atraso na entrega dos objetos: 0,75% sobre o valor remanescente do contrato, até o
quais podcní ser consideÍadâ I inexecução parcial «lo

Josá CcítÍü - 01.ól
Forcfar: (99) 3553-1098/1019

E-meil :preíeltur.!ucuplr.doírcàro@gltlrü.com
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rníximo de üntc dias, a panir dos cont:aÍo;



l0' 1.5- Mula por inexecução parciar do contrato: 57o do valor restante a ser o(ecutado do contrato;

I 0.1.6 - Multa por inexecuçâo totar do conüato: lÚlo (dez irÍciras por canto) do varor do contrato;

l0'l'7 - As multas' em sendo possivel, serão descontadas diretamênte das faturas de pagamento, após suaimposição pela Escalizaçào.

l0' I 't - As saniocs são indcpcndcntcs cntle si, confomc o caso. A aplicaçii,o dc urna oáo exclui a drr outras.

l0' l '9 -. o 
Prazg Írara pagamento das.multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, acontar da daa de rccebimcnto da-cobrança r"sp".tiu" pela contiatada ou do indeferimento da dcfesa. Acritério da Administração e em sendo possível, o valor será descontaao da iÀportai"iu qu. 

" 
.ontr"t"ao ,"nr,ua reccber' Não havendo pagamento pela ernpresq o vator será inscrito como dívida ativa ou êxecutada agar8ntis contratual.

v I0'2 - Em deconência do descumprimento do contrato deconente desta licitação, poderão ainda ser cominadas
as seguintes sanções não pecunirírias:

10.2.1 - Advertência;

10'2'2 ' suspensão ternponária de participaçâo an licitação e impedimento de contratar com Administração,por prazo niio superior a 5 (cinco) anos;

l0'2'3 - Declaraçào de idoneidadc para licitar ou conEatar com a A&ninistração pública cnquanto pcrdurarem
os motivos dcEÍminartcs da puniça: ou aÉ_.1uc scja prrmroüda a rcabili;çâo pc;;;;róf"i" auroridâdrquc aplicou a penalidade' que seni concedida r".pne que o conüatado ressárcir a edmlnistração pelosprejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançâo apiicada com base no inciso anterio;.

CláuculeXI-ARESCISÃO

I I .l- Constituem motivo para rcscisão do coÍtrato:

v,l l.l.l - O nâo cumprimento de cláusulas contratuais, especiÍicações ou prazos;

11.1.2 - O cumprimento irregular de clÁusulas contratuais, especi{icaçõcs txl prazos;

11.1.3 - O araso injustificâdo do scrviço;

ll'l'4' - Â lentidão do serviço, lcvando a concluir pcla impossibilidade dc sua conclusão, no(s) prazo(s)
estipulado(s);

l1'l'5 ' A zubcontratação total ou a srbcontrataçào parcial nâo autoÍizada do seu objeto, a associação daexecução do contrato com outrem, a cessâo ou transferéncia, total ou parcial do conil;" -'

l1'l'6 - o desatendimento das determinações regúares da autoridade designada para acompaúar e fiscalizar
a sua exccução, assim como as de scus supcriores;

I1.1.7 - A paralisação do serviço, san justa causa e pÉvia comunicação à administragão;

1 L l .8 . O desatendimeflto Ír,§ determinações regulares
a sua cxecução, assim como as de seus superiores;

da autoridadc designada para acompanhar e Íiscalizar

Cartír, - CEP:

POiO O lrovo

Ruâ

E-ÍEil
Fone/fax: (99) 355-1- 1098i/l O I 9

01.6t 41
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I 1.1.9. - A decretação de frlência social ou de insolvência civil da pessoa fisica contratada;

11.1.10 - A dissoluçào da sociedade;

ll.l.ll - A alteração social ou a modificação da finalidadc ou da estnrtura da empresa, que prrjudique a
execuçâo do contrato;

I l.l.l2 - O cometimento reiterado de faltas na execução contratusl.

I1.1.13 - Razões de interc§se público, de alta relcvância ê amplo conhecimento, jusriÍicadas e Dctefininadas
pela miíxima autoridade da esfera administrativa a gue cstá subordinado o contratinte e exaradas cm prucesso
administrativo a gue se refere o contrato.

.- I l.l.14 - Perda, pela contraada, ao" condições d€ hbilitaçào cxigidas no Edital.

Cláusuk XII -VALOR DO CONTRÂTO

l2.l - As partes contratântes dão ao presente contralo o valor total de RS 6itI.2íX1,00 (seisccrtos e tTintr c
um mil, duzontm resi§), para todos os legais c jurídicos efeitos.

Clíurule XIII -DA FISCALIZAÇÃO

l3.l Scná designado pela A&ninistraçâo o Fiscal/Gestor do contrat.,o que se-ni responsável pelo
acompanhanrcnlo c fiscalização da sua exccrrção, anotando em rÊgistro próPrio as oconÊncias rclacionadas
com o Serviço do Objeto, determinando o que for necessário à regularizaçáo das f"ltas ou defeitos observados.

13.2 As dccisóes e providências que ultÍapassârcm a compctência do Fiscal/Gestor do conrrab dcverão ser
solicitadas as su"s zuperiores em tem1rc hribil para adoção das medidas convenientes.

l3'3 - Fica instituída como fiscal de conuato o Sr. Flaüo Perein Guimaraes, Sectetrlrio Municipal de
Infraesrutura.

Cláurutr XtV - DISFOSIÇÔE§ GERAIS

14.1- Fica a cortÍatada cicntc de quc a assinatura dcstÊ contralo inüca que tcm plcno cqrhccimcnto dos
elemcntos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e pecúiaràs, não podendo invocar
nenhum descoúecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento 6este
contrato.

14.2- Este ajustc, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal n" 8.666193, e dcrnais normas
pertincnEs.

14.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições conúatuais, os acréscimos ou supressões
qu€ se fizerem nas serviços (nr compÍas, atê 25o/o (inle e cinco por ccnto) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no c.uto particular de rcfotma de edificio ou dc eguipamento, atc o limitc de 507o (cinqucnta por
cento) para os seus acréscimos.

14.5 - A contratâda reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais
exoÍbitantês), bcm como a possibilidade de Íescisão aúlriíistrativa do ajuste, nos casos lcgais.

Rua Sio José, N" 479, ceírro - cEP: 6566t.000 - cNpJ: 01.6t 2.33t/uxll.67
Fone/fax: (99) 3553-1098/t0l 9

E-mail :prcÍGltura§lcEplndortrchro@gmrü.coE
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Fica eleito o foro da Comarca de São João dos patos - Ma, para dirimir as
do presente ajuste

E, poÍ estaÍem de acordo, foi lawado o presente instÍuÍnento que, lido e achado conforme, vai assinado em 2(duas) vias de igual teor pelas partes ra presença de duas testemunhas abaixo qualiÍicadas,

Sucupira do RiacbâoitvíA, l0 de agosto dc 2022.

rEs

SECRET MUNICIPALDE INFRAESTRUTURA
C}{FJ n" 01.612.3 381úOt4?
Klévia Maria Lima de Sousa

CPF n'045.725.553.62
Ordenadora de Despcsas

CONTRATANTE

AW TRANSPORTE tuÍthado de Íor'nà disitàt

& LOCACAO por Âw ÍRANsPonÍE &

EIRELI:262453250 ERELI2624s32soooÍ 2800128 r:ffi:,,,1.ffi"

AWTRÂN SPoRTE & LOCAÇÀO ETRELT

1

CltP I : 26.24 5.325/000 l -28
Andcrsen PairNa TorÍes

RG: 0l 36408020003 SESC-MA, CpF: 0l 8.679.483.54.
Administrador.

CONTRÁTADA

P t\ tl.tl:o,-t

ulqATfr à.aA- "9-<.

Ruâ Sio José, N" 479, CêntÍo - CEP:6566t{00 - CNPJ: 01.612.33t/000t {7
Foneffar: (99) 3553-1098/10t 9
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ADESÃo N.0u2022
CoNTRÁTO N" 417.407.02t202t
PROCESSO ADN'INISTRATTVO N" 417.407 NO22
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔMCO N'OO2I2O22
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'022/2022

ov

Á:

EMPRESA:
AW TRANSPORTE & EIRELI
CNPJ: 26.245.32510001-28

'.-z Rua Curimata, No 06, Baino: Curimata, Colinas - M4 Cep: 65.690_000.

Pela preseme Orderu de Serviços, autorizamos V.Sl", ADESÃO AO CONTRATAÇÃO DEEMPRE§A PARA PRESTAÇÃO IIE SERVIÇG| I}E LOCAÇÃO DE VEICI,'LOS AUTOMOIORES
PARA A AS DEMAIIDAS DE DO MT'1\[ICIPIO, VISAI\DO ATENDER ASDA§ SECRETARIA§ MUNICIPAIS DO O DE SUCUPIRA DO

- MA, conforme Relatório de Apuração de Preços ANEXO I, pâra atender as necessidades dass€cretaria Municipal de Infiaestrutura de Sucupira do Riachão MA objeto do PROCESSO
ADMINISTRATI\| O tf 4 17.407 t2022, ADESÂO AO PREGÂO N" NA2O22, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS N" 02212022.

Sucupira do Riachão - MA, 10 de agosto de 2022.

tl)tà L ,lt )-^r*--
SECRETARIA MTJMCIPAL DE INFRAE§I?.UTIJRA

CNPJ n' 01.612.338/0001-62
Klévia Maria Lima de Sousa

CPF n ü5.725.553.62

CONTRATAI|ITE

Rccebido em:. I I AW 
^t'h.do 

d. íahâ

TRANsPoRTE íflIiIfiI#,
&LocACAo 13E1ffi.,,,,0oo,
EIRELI:26245 zs

32sooo128 rÍrtli*""'Asslnatura:
AW TRÁNSFORTE & LOCAÇÃO f,IRELI
CNPJ: 26.245.3 25 I 0001 -2E

Rur SÀo Josó, No 479, CcnúD . CEp: 6566E400 . CUPJ: 0t.6t 2,33t/Ut0l.6?
Fone./fsx: (99) Js53-t098/1019
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ANEXOI -oY

2

ITEM DESCRTÇÂo Dos sERvrÇos UNID. QUÁNT. PERIODO VLMENSAI, VALOR
TOTAL

, BI{OMBU§TiVEL
ALCOOL), coM

PARA

NO
MOTOR 2sCC NO PCAtvtÍntvo, ACIDADE

02 PES§OAS,
(GA§OLINA E/OU

TRá,GEMQUILOME SEMLIVRE, CONDUTOR
ABASTECIMENTO DE COMBUSTfVEL POR
CONT DO CONTRA T NTE

uÊs 2 tz R$ l./100,00 R.S 33.600,00

VALOS PORTAS,
PESSOA§, BI.

vou ÁLCOOLI

CONTÂ

VEICULO TIPO P NOA§SEIO, MOTOR
65 CA0, NO TIPO uMÍMMo,

CAPACIDADE PARA 05
COMBUS TIvEL (GASOLINÁ
COM Qt]ILOMETRÁGEM SEMLIYRE,
CONDUTOR. ABA§TECIMENTO DE
COMBUSTiVEL POR DO

MÊS 2 t2 R§ 2.900,00 R§ 69.«)0,00

4

ABERTA,
P,ARÁ

CONTA
CONTRÁTANTE

CAMINHONETE DE
CABINE SMPLES, cÂpcoM ÂCIDADE 02

coMPESSOAS QUILOMETRÂGEM SEMLTVRE,
CONDUTOR ABA§TECIMENTO DE
COMBU§TÍVEL POR DO

MÊs 2 t2 RS 7.950,00 R$ r 90.800,00

II
r0lÉt{cl^:

cv,

CONTA
CONTRAT

VEICIjLO TIPO CAMÍNI{ 3/4 CABINE
MOTORSIMPI.ES, DIE§EL, MINMO

DE 60 coM QUILOMETRAGEM LTVRE,
SEM CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSTfVEL POR DO

ANTE

MÊs I l2 R$ 13.950,00 Rl§ 167.,,Í00,00

4x2;
DE;

CAPACIDADE CARGÁ:

CONTA

VEICULO TIFO BÂ TOCO
CARACTERISTICAS NO uÍxruo

DE 0.000 coM
QIMOMETRA LGEM IVR SEME, CONDIJTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL POR

DO

MÊs l2 R$ 14.150,00 RS r69.800,00

VALOR TOTAL
R§ 631.200,00

t2

Rur Sto JorÉ, N" 479, Ccit D . CEE 65óót.000 - CNPJ: 01.612j3&flnl {?
Fotrcr'f&r; (99) t55-i-l 098/1 0 I 9


