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PREFEITURA MI.JNICIPAL DE SUCI.JPIRA DO RIACHÂO
ADESÃO N.06/2022
CoNTRATO N" 417.üt.03nv22
PROCESSO ADMIMSTRATIVO N" 417,407 NO22
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNTCOX'OOZAO22, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N" 0222022.

Cláusule I
l 3 - Obrigam-se pelo cumpriruento do presente insfumento conúatuâl:

a) Como CONTRATANTE:

a) comoCONTRATADA:

AW TRANSPORTE & LOCAÇÂO EIRELI, CMJ: 26.245.325/0001-28, Rua Curinata, I,,le 06, Bairro:
Curimata, Colinas - Ma, Cep: 65.690-000, neste ato reprcsentândo pelo Titular/Administrador o Sr. Andersen
Paiva Tones, RG: 0136408020003 5856-14.,q CPF: 018.679.483-54.

Cülusule II - O&IETO:

Cláusule III - DOS PREÇO§ E DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA

3.1' - Os preços a ügorarem no presente contrato são os ofertados pela contratada na planilha constante de sua
pÍoposta;

3.2- Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a dotação nahreza da
despesa.

EXERCiCIO FINANCEIRO 2022.

1501 - Fundo Municiprl de §aúde
10.301.üm&2093'(X)00 - Menut e ImpL das Ações do prognme sarúde dr Fanllie - psF
3.3.9039.00 OúFos §crviçc dc Tcrtciros - PJ.

Cláusula Iv - REAJUSTE DOS PREÇOS

H.Ilrô it/ntdr.t.t

SUClJPIRA
DORACHAO
admlnlatrcndo poro ô povo

FUNDO MLJNICIPAL DE SAÚDE DE SUCUPIRA DO RIACHÃo, com sede administrativa na Ruaa{o José, No 479, Centro - CEP: 65668-000, inscrito no CNPJ: l2.Og5.42glOOOl-99, através da Secretaria
:anicipal de saude - ORDENADORA DE DEspEsAS, sra. LUARA LIMA poRTo cARvALHo,
CPF n" 053.112.443-64.

2.I - CONStitUi ObJCtO dO PÍ€SCNtE CONTAIO AI}ESÃO A CONTRÂTAÇÃO DE EMPR"ESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER
AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIAS MI.]NICIPAIS DO MUMCÍPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MA.
Destinado a atender à necessidade da secraaria Municipal de Saude do Município de Sucupira do Riachâo -ríq por execução indiraa €Ín Ícgttn€ dc empreitada poÍ merloÍ preço por item - ern conimmidade com o

r.-;pectivo Termo de Referência planilha quantitativa/orçanentrá,ria qua independente de transcriçito, ficam
fazendo parte deste instrumento.

394.200, mil, duzentoc rrri!VAL DOOR TOCONTrí.** R$ 00 etrezcnúos [ovcmto e

Rua Sro J«é, N" i79. CeÍlro - CEP: 65668fi0 - ,:01.612.338/000167
Foer'frx (99) 3553-l(DVt0l9

E-mail :prufulurelutupirrdorirchro@gnrrilrom
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4.1 - Não haveni reajuste de preços.

4.1.1 - Fic4 todaü4 rcssalvada a possibilidadc de rwisão conüatual, para a manut€nção do cquilibrio
econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou preüsiveis porém
de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do conhato, de efeitos extraordiniírios (iilea
econômica extraordiruiria e exÍacontratual).

Cltusuh V - DO PRÂZO PARÂ IrdcIO.

5.1 - O prazo para início dos serviços sení imediato, a contar da data inicial fixada pela Ordem de Serviços.

total para a CoNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DE VEICULOS PARA ATENDER A§ DEMANDA§ DE

TRANSPORIT DO MTINICIPTO, VISAI\ÍDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MT]NICIPAIS DO DE SUCUPIRA DO RIACHÁO - MA. Destinado a atendeÍ as

- ,cessidades da secrearia Municipal de Súde do Municipio de Sucupira do Riachão - Ma contado da forma
acima estabelecida, seÉ ate 12 meses a partir da sua assinatura e Ordem de Serviços.

Clíugule VI - IX) PRAZO DO CONTRATO

6.1 - O presente conmto terá validade de 12 meses a partir da suâ assinatur4 nos termos da Cláusula XlI.
Devendo o Serviço serem realizadas ne sede do município de Sucupira do Riachão - lúa.

6.2 - No interesse e determinaçüo da oontatante e aceitaçâo pela contrafadg o contrato podená ser prrrogado
nos exercícios financeiros subsequentes, até o limite de 60 meses com frmdamento no art. 57, inciso II, da I-ei
8.6666l93,somente mediante Aditivo Contratual.

CIáUSUIE VII . COI{DIÇÔES DE PAGÁMENTO

7,1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestaçfu favonivel do Sstor fiscalizante na
Nota Fiscal apresentada, ficando assegurado o prazo de 05 (cinco) dias para a ernissão de tal manifestação.

r- I .l- Para a aeuisição de bens a NF derqá scr emitida ern acordo com o estabclecido no protocolo ICMS no ,
de0tl02D0ll.

7.2 - Havendo erro na NF ou descumprimento das condiçõês pactuadâs, a tramitação da NF será suspensa para
que a Contratada adote as proüdências necessárias a sua correção. Passaní a ser considerada, para efeito de
pagamento, a data do aceite da NF, rEapr€s€otada nos mesmos terÍnos do item 6.1.

7.3 - Quaisquer pagamentos não isentarão a Conratâda das responsabilidades contrahrais.

7.4 - Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-
IBGE, bem como juros de mora a raáo & 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata
tempore" em relação do aEaso verificado, salvo aquele ocasionado pela sihtação prevista no item 7.2.

Cláusutr VIII - DÂ TISCALIZAÇÃO

8.1 - Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responúvel pelo Serviço deste contrato,
aüavés de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sern resúingir a plenitude dessa
responsabilidade da Conratada exercerá a mais arnpla e completa fiscalização dos Serviço/serviços em
execugão.

Fmc/fax: (99) 3553- l0Sti/10 l9
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8'2. Âs solicitações, reclaÍnaçõ€§1 exig&rcias, observações e ocorràrcias relacionadas com a execução do
{rviço deverão ser registradas pela seus pÍepoctós nos Livros dc Oconêocias, produzindo esses regis}os os
efeitos de díreito.

Clíusula IX - DAS OBRIGAÇôES

I-DàCONTRÂTADA

a)- executar o Serviço da presente licitagão de que trata o Anexo I, no local determinado e de acordo com os
pÍazo6 estabelecidos na proposta e de acordo com as condições do edital, contados a partir da data da
assinahra do presente instrumento;

b)- obeerv"ar para o serviço, seja ele de que tipo for, as normas adeguadas relaüvas ao objeto.

-- fornecer jrmtamente com a execução do objeto toda a sua dooumenlação fiscal;
d)- responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execuçíl,o do objeto a si adjudicado, inclusive fretes e
seguros desde a origem até seu looal de destino;

e)- manteÍ, durante toda a execuçilo do contrato, em compatibilidade com as ob,rigações assrunidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitagão;

Í)- aceitar nas mcsmas mndições contratuais os acéscimos e stprressões aé 25% (ünte e cinco por cento) do
valor inicial, atualizado, do mnhato.

II -DACONTRATANTE

a)- comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução do contrato;

b). promover a ex€crção no prazo estipulado Ancxo I do Edital do prcscnte processo licitatório;

c)- fiscalizar a execuçito do contratq informando à CONTRATADA para fins de supervisão; Cláusula X -

\-\s SANÇÔES

d! asseguran ao pessoal dâ CONTRÂTANTE o livre acesso às instalações para a plena exeouçâo do contrato;

CláusulaX-DASSANÇÔES

l0.l - Quanto ràs outras multas, serão aplicadas conforme seguem:

10.1.1 - Multa de 0,10olo sobrc o valq do contrato, em relação aos pftrzos fixados, por dia de atraso
injustificado para início do serviço;

10. I .2 - Multa por descurnprimento de clâusula contsatual: 0,25o/o da valor do contrato;

10.1.3 - Mnlta pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização:0,20o/o do valor do contrato;

l0.l.4 - Multa por dia de aüaso na entrega dos objetos: 0,?5% sobre o valor rernanescente do confrato, âté o
máximo de ünte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a ino<ecução parcial do conffio;

Rua São José, N' 479. Centro - CEP: 65668400 - CNPJ: 01.612.338/t000167
Farc/fax (99) 3553-109t/1019
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10. 1.5- Mula por inexecução parcial do contrato: 5% do valor restante a ser executado do contrato;

10.1.6 - Multa por incxecuçâo total do contrato: l0olo (dcz inteiros por cento) do valor do contrato;

10 17 - As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas d€ pagiamento, após sua
imposição pela fi scalização.

10.1.9 - O pràzo pÍlra pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela contr-atada ou do indeferimento da defesa. A
critério da Adminisüação e em sendo possivel, o valor será descontado da importância que a contratada tenha
a receber. Não havendo pagamento pela empres4 o valor será inscrito como díüda ativa ou executada a
garantia contrôtual.

10.1.8 - As saryões são enfe si, confdme o caso. A aplicagão de uma não exclui a das ounzs.

do conúato decorrente desta licitação, poderão aindâ s€r cominadas

10.2.1 - Adveltência;

10.2.2 - Suspensão temponiria de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração,
por prazo não superior a 5 (cinco) anos;

10.2.3 - Declara$ão de idoneidade para licitr ou conEatar c'om a Administraçâo Publica enqualrto perdurarem
os motívos determinantes da puniçâo ou até que seja promovida a reabilitação peÍante a pópria autoridade
que aplicou a penalidade, que sení concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultanGs e @s deconido o prazo da saryão aplicada com base no inciso a[terioÍ.

Ctárlsute XI-A RESCISÃO

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

.- l. I - O não cumprimento de cláusulas conhatuais, esp€cificações ou prazos;

I l. I .2 - O cumprimento iregular de cláusulas contratuais, especificações ou fazos;

I I .1 .3 - O atraso injustificado do serviço;

ll.l.4. - A lenüdâo do serviço, levando a concluir pela impossibilidade de sua conclusâo, no(s) praz(s)
estipulado(s);

11.1.5 - A subconfratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da
execução do conhato com ouü€m, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;

11.1.6 - O desatendimento das determünções regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;

11.1.7-Aparalisaçãodoserviço,semjustacausaêpÉüacomunicaçãoàadministração;

ll.l.8 - O desatendim€nto drs determinaçõcs regulares da autoridade designada para aconparhar e fiscalüar
a sua execugâo, assim como as de seus supaioes;

Fonotfa.r (99) 35J3-109t/l0 19
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I1.1.9. - A decraação de fal&rcia social ou de insolvência ciül da pessoa ffsica contratada;

I l.l.l0 - A dissolução da sociedade;

I l.l.l I - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da emprcs4 que prejudique a
execução do conúato;

1 l.l .12 - O cometimento reiterado de faltas na execuçito conüatual.

I l I.13 - Razões de interesse público, de alta releviancia e amplo coúecimento, justificadas e Determinadas
pela máxima autoridade da esfera adminisüativa a que está subordinado o contratante e exaradas em processo
adminiskativo a que se refere o contrato.

1l.l.14 - Perd4 pela conúatada, das condições de habilitação exigidas no Edital.

lÍ!áusula XII - VALOR Do CONTRATO

l 2 . l - As paÍtes conffintes dâo ao prcsent€ Contrato o ralor total de Rlt 39+200,00 (truâtos c Dovctrtr c
quetro mil, duzentos rcris), para todos os legais e jurídicos efeitos.

Clúusule XIII - DA FISCALIZAÇÃO

l3.l S€Íá designado pela Administração o FiscaVGestor do cortrato que seni rcsponsável pelo
âcompanhamento e fiscalizagâo da sua execução, anotando em regisfo próprio as ocorrências relacionadas
com o Serviço do Objeto, determinmdo o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

13.2 As decisões e proüdências que ultapassarem a competência do FiscaUGestor do contrato deverão ser

solicitadas as suas superiores em tempo luibil para adoção das medidas convenientes.

13.3 - Fica instituida como Íiscal de contrato o Sra. Luara Lima Porto Canralho, Secreüiria Municipal de
Saúde.

títusure Xrv - DIsFosIÇÔES GERAIS

l4.l- Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno coúecimento dos
elementos dele constantes, bem como de todas as suas condigões gerais e peculiares, não podendo invocar
neúum descoúecimerüo quanto à mesrnas, como eleme o impeditivo do perfeito cump,rimento deste

conEato.

14.2- Este
p€rtinentes.

ajuste, suas after4ões e rescisão obdec€rão à tri Federal n' 8.6óó193, e demais normas

14.3 - O contsatado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acÉscimos ou supressões
que se fizerem nas serviços ou compÍas, até 25o/o (ünte e cinco por cento) do valor inicial ahralizado do
contÍato, e, ,ro caso particulu de reforma de ediffcio ou de cqüpamento, até o limite de 50% (cinqucnta por
cento) para os seus actéscimos.

14.5 - A contratada recorüece, neste ato, as prerrogativas legais da A&ninistração (cláusulas legais
exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisão aüninistrativa do ajuste, nos casos legais.

Rua São José, No 479, CeÍ ro - CEP: 65668{00 - CNPJ: 01.612.338/fin l.67
Fqtq/fr.t: (99) 3553-l09tl/10 l9
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Fica cleito o foro da Comarca de Sâo Joào dos Patos - Ma, para dirimir as eveÍrtuais contÍovérsias decorrentos
do presente ajuste

E, por e*arem de acordo, foi Iavrado o prcse e instrunento que, lido e achado conforme, vai assinado em 2
(duas) üas de igual teor pelas partes na presença de duas testem;has Àbaixo qualificadas.

Sucupira do RiachãoÂdA, l0 de rgosro de 2022.

TES

SECRETARIA MI,'NICIPAL DE
CNPJ no 12.O95.4291M1-9e

LUARA LIMA PORTO CARVALHO
CPF n" 053.I 12.443-64

Ordonadora do Despesas
CONTRATANTE

^nirdodc 
ídtu

AW IBANSPORIE drsnrtpq 
^w&LOCACAO TiANs[,oRIE &

EIREU:2óz45lz5o ffffi 512566126
00128 D.ds:2022.o.1o

laj«Ir<!!ú

AW TRANSPORTE &LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.245.32510001-28

Anderscn Paiva Tcrcs
RG: 0136408020003 SESC-MA, CPF: 0t8.679.4E3-54.

Administrador.
CONTRATADA

2- I b- 94

Ru! SlUo JGÉ, No
Fonc/fs: (99) 3553-1098/1 0l 9

{?9, C€íto - CEP: 6566E+m - CNPJ: 01.6t2.33Mm167
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ADESÃON.08/2022
CoNTRATO N" 417.{0.7.$n02t
PROCES§O ADMINISTRATIVO N" 417.4{NNO22
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N" (r,2NO22
ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS tf 02a2022

rd

EMPRESA:
AW TRANSPORTE & I.OCAÇÃO EIRELI
CNP J : 26.24 5.3251000 l -28

. lua Curimata, No 06, Baino: Curimata, Colinas - Ma, Cep: 6i.690-000.

Pela presente OÍdem de Serviços, autorizamos V.Sf, ADESÃO AO CONTRATAÇÃo DE
EMPRE§A PARA PR,E§TAÇÃO I'E SERVIÇO§ DE TOCAÇÃO I'E VEICULO§
PARA ATENDER AS DEMAIIDAS DE TRAI\SPORTD, DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS
NECESSIDADES DAS SECRD,TARIAS MUNICIPAIS D1O DE SUCUPIRA DO
RIACHÃO - MA, conforme Rclaorio de Apuração de Preços ANEXO I, para atcndcr as necessidades das
Secraaria Municipal de Saúdc dc Sucupira do Riachão -
417.40712022, ADESÃO AO PREGÂO ELETRÔNICO rf 002i2022, ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N.

MA objeto do PROCESSO ADMINISTRATMN"

o22t2022

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

A:

Recebido em: I I

Cl-(q

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ n" 12.095.42910001-»

LUARA LIMA PORTO CARVALHO
CPF n'053.112.443.64

(Handorr dc Dorpc*r
CONTRATANTE

AW
TRAN5PoRTE & fl,HfflH"

u

LOCACAO
EIRELI:2624532
s«tol28

Ioqclo
f lilúiúr,t5:i250íxrr ra

l4§t | 2 .{tttrô
Assinatura:
AW TRANSFORTE e LOCAÇÃO ERELI
CNPJ: 26.245.325/m0l-28
CONTRATADA

Ru. §Io JoBé. No 479. CenEo - CEI': 6Íó8{X[ - CNPJ: 01.6t 2.338,/0001ó7
Fone./fax: 3553-1098/1019
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ANEXOI

ITEM rrEscRrçÃo ilxt §ERvIÇo§ UNII'. QUANT. iZTrnr'rD VLMEN§AL TOTAL
VEICIJLO TIPO MOTOCICLETA, NO
MOTOR I25CC NO MÍMMO, CAPÂCIDÂDE PARA
02 PESSOÁS, Br-COMBUSTM!" (GASOLINA E/OU
ÁLcooL), coM errrLoMETRAcEM LvRE, sEM
CONDUTOR ABASTECIMENTO DE
COMBUSÚVEL POR CONTA DO CONTRATANTE

nGs I t2 Rrt r.400,00 R3 tó.t00,00

VETCTJLO TIPO PÂSSEIO, NO MOTOR I .0,
65 cAvÁLos No MiMMo, TrFo 04 PORTAS,
CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, BI.
CoMBUSTiVEL (GASOLTNA E/OU ÁLCOOL), COM
QUILOMETRAGEM LIVRE. SEM CONDUTOR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTiVEL POR
CONTA DO CONTRATANTE

!v#S ) t2 R$ 2.900,00 R§ ó9.ó00,00

I

1

3

CAMINHONETE DE CARROCERIA ABERTÁ,/PICK.
up, cABTNE DUrLÀ coM oc pottls, e, ór-eo
DrEsEL, porÊNcrA MiNIMA l2o I{p, TRÂÇÃo
4X4, COM CAPACIDADE DE CARGA NO MIMMO
1.000 r(G coM CAPACTDADE PAR^ 05 (CINCO)
PESSOAS COM QI.II,OMETRAGEM LIVRE, SEM
CONDUTOR. ABASTECIMENTO DE
COMBUSÍVEL POR CONT^ DÔ CONTR.ATANTE

TIPO VAN SEM
cAPAcrDÂDE úruua plne 9 A 15 (euNzE)
PASSAGEIROS DOTADO DE TODOS O§
EeurPAMENTos onnrG,uóruos PoR LEr
QUILOMETRAGEM IJVRE ABASTECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CO}.TTRÂTANTE

uÊs I tz RS !2.800,00 Rr§ 153.600,@

6 r,tÉs I t2 RS 12.t50,00 Rjt r 54.20900

VAI'RTOTAL R$ 394.200,00

Rll. Sao Jirúé' tf {79. L-.úto - C-EP: 65ó68..Jü) - C'NPJi 01.61 !.33M)0Ol ó7
Forctra: (99) 3553J09t/1019


