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MT'NICIPAL DE SUCUPIRA DORIACH Ào ubrica

ADESÃO N' TilIÍrrl -oY
CoNTRATO N. 417 ,,,07.Mno22

TtvoN" 417.407t2022
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N'002n022, ATADE REGISTRO DE pREÇos N. 022t2022.
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Cláusuh I
1.1 - Obrigam-sc pelo cumprimanto do presente instrumento contratual:

a)Como CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICTPAL DE O, com scde administrati va na Rua São Jose, N.479,Centro CEP: 65668-000, inscrito no CNpJ: 01.6 I 2.338i0001 ó7, atravós da secretaria Municipal de:-. Administração DE DESPESAS, Sra. Klevia Maria Lima de Sousa, CPF no045.725.553.62.

r) como CONTRATADA:

Clttueule II - OBJETO:

2.t Constitui objcto do prcscnte contrato ADESÃO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRE§A PARAPRESTAÇÃODE DE LOCAÇÃO DE VErCULOS AUTOMOTORES PARA ATENI'ERAS DEMANDAS DE DO MUNI VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE§DAS SECRETAilAS MTJNICIPAIS trm DE SUCUPIRA IX) MA.Destinado a atender à necessidade da secretaria Municipal de Administração do Município de Sucupira doRiachão - Ma, por execução indireta, em Íeglme de emprciada por menoÍ pÍEço por iúem - em conformidaderespectivo Termo dc Referênci4 planilha quantihtiyrorçamenUiria, quc indepcndcne dc ftnscrição,

AW TRÂNSPORTE & LOCAÇÀO EIRELI, CNpt: 26.245.325i0001-28, Rua Curimata, N" 06, Baino:Curimata, cotirus - Ma, cep: óí 690{xx}, nc{tt€ ato represerúdo p"to Tin lar/Administrarlor o sr. AndersenPaiva Torres, RG: 013640802ffi03 SESC_MA, Cpf: OiA.oZS.4fS-Sl.

:om ovÍicr- fazendo parte deste instrumento.

CIÁUCUIT III. DOS PREÇOS E DA IDTAÇÃO ORÇAMENTIIRIA

3-l ' - os preços a ügorarem no presentÊ contreúo são os ofertados pela contratada na planilha constante de suaproposta;

3.'2- Paru fazer ftentc as despcsas do contrato, cxistem rccursos rcservados, oneÍando a dotação natureza dadespesa.

EXf,RCÍcIo nNANCD,InO 2022.

lX0l - Secretaria de Adminlstreção Geral
í)4.122-0002'2013-0000 Menutençâo e funcronrrnento dr s€c, de Admirrstr.çro Ger.r
3.3.9039.00 Outros Serviços de Terceiroc - pJ.

Cláusuh IV- REAJUSTE DOS PREÇOS

Ruâ Sto
Foidfax: (99) -155j- l09ti/l0I 9

E-üril :prúdqlr.rrêuDlr.dodtúro@Ddl*oD

C.nro - . CNPJ:
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4.1 - Não havcrá reajuste de preços. L1t -oY

4.t.1 Fica, lodaüa, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutençiiro do equilíbrioinicial do contrato, na hipótese de sobreürem fatos imprevisiveis, ou preüsíveis porernde consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordirári os (áleaeconômica extraordiftiria e E rtracontratual).

CIáuruIr V-IrO PRAzo PAR.A INÍCIo.

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

5.2-Oprazototâl para a coNTRATAÇÃo DE EMPRESA PARA PR,E§TAÇÃO DE SERVIçOS DEDE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DEDO VISAIiÍDO AIENDER AS DA§ SECRETARIASMUNICIPAIS DO DE SUCUPIRA DO MA. Destinado a atender asnecessidades da secretaria Municipal de Administração do Município de Sucupira do Riachão - Ma, contadoda lbrma acima estabelecida, sení ate 12 meses a partir da sua assinahüa e Ordem de Serviços.

Clíusule VI - DO PRAZ,() DO CONTRATO

6'l - o presente contrato terá validade de 12 meses a partir da sua assinatura, nos termos da cláusula XII.Dcvendo o Scrviço sgrcm realizadEs na sedc do municipio a" Su"upi_ ao Riachâo _ Ma.

6'2 - No intercssc c determinação da.contralantc e. accitação pela contrqtadl o contrdto poderá ser pronogadonos excrcícios financciros subscqucntcs, até o limitc dc io mcscs com fundamcnto no rri.-ii,l*i* II, da t i8.6666193,somente mediante Âditivo Conuatual.

ll - o pagamcnto sení efetuado em até 30 (trinta) dias após a manifestação favorávcl do setor tiscalizante naNota Fiscal apresentada, ficando assegurado'o prazo de d lcincoy aias p"o 
" ".i.ào a" taúanifestação.

7'l'1- Para a aquisição de bens a NF deverá ser emitida em acordo com o estabelecido no proüocolo ICMS," Ir.-de 03/02/201 l.

CIáUSUIE VTI - CONDIÇÔES DE PAGAMENTO

7.2 - Havsndo crro na NF ou das condiçõcs pachmdas, a hamitaçjio da NF scrá suspcnsa paraquc a Contratada adotc as providências necessárias a sua coreção. Passará a ser consi derada, para efeito depagamento, a data do aceite da NF, reapÍesentada nos mesmos termos do item 6. l.

8.t - Não obstante o fato de a contratada ser a rinica e exclusiva responúvel pelo Serviço deste contrato,através de sua própria equipe ou de pÍepostos formalmente desígnados, sem resringir a plenitude dessarcsponsabilidade da Contratada, sxcrcet'n,t ampla e completa fi scalizrção dos Serviço/servíçosmar§

7'3 - Qraisquer pagamenlos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais.

]j;ttlwnao atraso no pagamento, sobre o valor devido incidiní coreção monetária com base no IpcA-IBGE, bem como juros de mora. a nz-ào de 0,5olo (cinco J""i-o. po, cento) ao mês, calcurado rpro ratatempore" em relação do aúario verificado, salvo aquelà ocasionado pera situaçã o pr"ui"t^ nii,u, l.z.

Clúusuh VIII - DA FISCALIZAÇÃO

Crnt o - 6566t{t0 -
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Rua Joú
Fonc/fax: (9) 35S3-l 098/1 0l 9
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Cláusute IX - DAS OBRIGAÇôE§

I -Da CONTRÁTADA

a)- executar o- Serviço da presente lrcitação de que tata o Anexo I, no local determinado e de acordo com osprazos estabelecidoe na pÍopostá e de acordo com as condições do editar, coütâdos 
" 
f*i, ãà o"a a,assinatura do presente instÍumento;

b| obeervar para o serviço, seja ele de que üpo for, as normas adequadas rclativas ao objao.

.- c)- fomecer juntamente coma execuçào do objeto toda a sua documentação Íiscal;
d)n responsabiliizar-sc por todos.os ônus rclatiios à execução do objelo a s 

"a3ual"uao, 
inclusive fretes eseguros dcsde a origcm até scu local de dcstino;

e! mantcr, durante toda a execuçâo do contato, enr compatíbilidade com as obrigações assumidas, todas ascondições de habilitação c qualificação exigidas na licitação;

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

II . DA CONTRATANTE

a)' comunicar ímcdiatamente à CONTRÁTADA as irrcgularidadcs manifcstadas na exccuçào do contrato;

b! promover a execuçào no prazo estipulado Anexo I do Edital do presente processo licitatório;

c! fiscalizar-a execução do contrato, informando à CoNTRATADA para fins de supervisão; Ctáusula X -DAS SANÇÕES

d| assegurar ao pessoal da CONTRATANTE o livre acesso às instalações para a plena execução do contrato;

Cláuruh X -DAS SANÇÕES

l0.l - Q{ranto as outras rmrltas, serão aplicadas conforme segu.em:

l0'l'l - Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relação aos pÍazos fixados, por dia de atrasoinjustificado para início do sewiço;

I 0. I '2 - Multa por descumprimento de cláusura cootratu a!: o,25yo do valor do contrato;

8.2. As solicitações, rcclamações, exigências, observações e
§eruço dev€Íâo ser registradas pela seus prcpostos nos Liwos
efeitos de direito.

v

10'l '3 ' Multa pelo não atendimento das exig&rcias formuladas pela Fiscalização: 010% do valor do contrato;

l0'l'4 - Multa por dia de atraso na entÍega dos objetos: 0,75% sobre o valor remanescente do contraüo, até onuíximo de ünte dias, a panir dos quais podcní scr ctmsiderada a inexccuçao parcial .ro coitaà;

N.479, . CEP: 0r.ór2.31
Fonelàr: (99) 3553-1098/10t 9
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10.1.5- Multa por inexecução parcial do contrato: 5% do valor restante a ser executado do conhato;

l0' I '6 - Multa por inexecuçiio total do contrato: lVlo (dez inteíros por cento) do valor do contrato;

l0'I'7 - As multas, em sendo possível, serão descontadas düetamente das faturas de pagamento, apos suaimposição pela fi scalização.

l0'l'8 - As sançõcs são indcpcndcntcs entre si, conformc o caso. A aplicação dc runa nâo exclui a das o,tras.

l0'l'9 -.o pr^zo- pata pagamenrg das_multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, acontar da data de Íccebimcnto da cobrança respectivá pela coneatada ou ao inaeúÀento da dcfesa. Acritério da Administração e em sendo possivel, o valor seni descontado ,t. i;p..tâ;;i; q"" 
" "ontr"tudu 

t"ú"a receber. Nào havendo pagamento pela emprcsa, o valor será inscrito como díüda ativa ou executada agarantir contratual.

r- l0'2 - Em decorrência do descumprimento do contrato decorrente desta licitagão, poderão ainda ser cominadas
as seguintes sanções não pecuniririas:

I0.2.1 - Advertêncie;

10'2'2 ' Suspensão temporária de participação em licitaçào e impedimento de contratrr com Administração,
por prazo nào superior a 5 (cinco) anos;

l0'2'3 - Dcclaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarcm
os motivos dctÊrminantcs da puniçã9 ou até quc scja promovida a ÍÊúilitaçio prr*t . irOprr" auloridrdcque aplicou a penalidade, que sení concedida sanpri que o conratado ressarcir a edministraçao pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançâo apiicada com base no inciso anterior.

CláucuhXI-ARESCISÃO

I I .1- Constituem motivo para rcscisão do conúato:

I l.l .l - O niío cumprimento de cláusulas contÍatuais. especificações ou prazos;

1 I . I .2 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

I l.l,3 - O eraso injusüÍicado do serviço;

ll.l.4. - A lantidão do serviço, lcvando a concluir pcla impossibilidade de sra conclusão, no(s) prazo(s)
estipulado(s);

11.1.5 - A subconüataçào total ou a *rbcontrataçào parcial não auúorizada rto seu objeúo, a assor:iação da
execução do contrato com ourem, a cessâo ou transferéncia, total ou parcial do contrâto;

I I'1.6 - o desateadimento das determinações regularcs da autoridade designarta para acompanhar e fiscalizar
a sua cxccução, assim como as dc scus supcriorcs;

11.1.7 - A paralisação do serviço, sernjusta causa e pÉvia comunicação à administração;

1l't'8 ' o desatendimcnb das dcrcrminações regulares da autoridade designada para acompanhar e Íiscalizar
a sua cxecução, assim como as de szus superiores;

Rüã
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I1.1.9. - A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa Íisica contratada;

I I .l . l0 - A dissolução da sociedade;

ll'l'll - A alteração socisl ou a modificação da finalidade ou da estutura da empresa, que pÍejudique aexccução do contralo;

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

I l' l '13- '. Razões de inteFesse público,-de alta relevância e amplo conhecimanto, justiÍicadas e Daetminadaspela máxima autoridâde da esfera administrativa a que csai zubor<tinado o contra'tinte 
" "r"áa". 

em processo
adminishativo a que se refere o contato.

l1.l.l4 - Perda, pcla contratada, des condições de habilitação cxigidas no Edital.

Cláusule XII-VALOR DO CONTRATO

lr I - As partcs contratantes diio ao presentc contrato o valor total de Rlt J36.000,11{l (tÍezert$ e trintr ercis mll reels), para todos os legais e jurídicos efeitos.

Cl{urule XIII - DA FISCALIZAÇÃO

l3.l Scrá dcsignado pela Administração o FiscaUGcstor d.o contrato quc seni responsávcl pelo
acorpanhamcnto c fiscalizaçào da sua cxccuçâo, anotando cnr rcgisto proprio as oconências rÊlacimadas
com o Serviço do Objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

l3-2 As decisões e providências gue ultrapassarcm a competência do Fiscal/Gestor do contrato dcvcrâo ser
solicitadas as suas superiores em tempo hábil para adoçiio das medidas convenient's.

13.3 - Fica instituída como Íiscal de coÍrtrato o Sra. Klévía Maria Lima de sousa, secre&íria Municipal de
Admínistração.

\4Iíü3UIi XIV . DISPiOSIÇOES GERAIS

l4.l- Fica a cooúatrda cicntc dc que a assinatura d€ste contralo indica quc tcm plcno coúecimento dos
elemcntos dele con§tantc§, bem como de todag as suas condições gerais e'peculiares, não podendo invocar
nenhum descoúecimen0o quanto às mesmas, como elemento imleditivo'do perfeíto cumprimento deste
contÍato.

14.2- Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerâo à Lei Federal n 8.666193, e demais normas
peÍtinent€s.

I4'3 - O contratado fica obrigado a aceitan, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem nas serviços ou compras, xé 25Yo (vdlÍlte e cinco por cênto) áo valor inicia'l atualizado do
contrato, e, no ca-so particular de rct'orma de ediÍicio ou dc equipamento, até o limite de 50yo (cinqucnta por
certo) plrÀ os seus acÉscimos-

14.5 - A contÍatada reconhece.,. neste. ato, as prerÍogativas legais da Administração (cláusulas legais
exoÍbitantes), bcrÍr como a possibilidade de rcscisão admúsrativa dl ajuste, nos casos lcgais.

- CNPr: 0lnuâ

E-nail
FoncffEx: (99) 3553-1098/10t 9
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Fica eleito o foro da comarca de são João dos Patos - Ma, para dirimir as eventuais controvérsias d,ccorrentesdo presente ajuste

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

Sucupira do Riachâo/MA, l0 de agosto de 2022.

ç

SECRETARI,A MTJNICIPALDE
CNPJ n' 01.ó12.3 3B/Wt 47
Klévia Maria Lima de Sousa

CPF n" M5.725.553.62
Ordenadora dc Despesas

CONTRÂTANTE

AW TRANSPORTE Asínado de forrha disitàt

&LocAcAo l&ll^Tot"o*''
EIRELI:26245325 EtRELr2624532soq,l2s

ooor2e ?j.Íili.'X1'.1f,'o

AWTRANSPORTE& O EIRELI
CNPJ: 26.245.32510001-28

Andcrsgn paiva TorÍcs
RG: 0136408020003 SESC-MA, CpF: 01E.679.483-54.

Administrador.
CONTRÂTADA

1óct.433 e03 - d4
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ADESÃo N.0s/2022
CoNTRATO N" 417 AO7.U t202t
PROCE§SO ADMINISTRÂTryO N' 4I?.40?/2022
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N" OO2l2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N o22no22

EMPRESA;
AW TRANSPORTE & LOCAÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.245.3251000 l -28

.._ Rua Curimata, N" 06, Bairro: Curimata, Colinas _ Ma, Cep: 65.690_000.
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Sucupira do Riachão - MA, l0 de agosto de 2022.

MLJMCIPAL DE ADrVÍn{ISTRÂÇÃO

\PA
DE

.f
F

Ç)

ã rts.-_- 7
'{-l ,)
D,
o

Á

CNPJ n' 01.612.338i0001-67
KIfuia Maria Lima de Sousa

CPF n" M5.725.553.62

CONTRATAT\ITI

Recebido em: I
AW
ÍRANSPORT
E&
LOCACAO

ElRELl:26245

325000128

TÊAII5FffIE &
toc^c^o
EltEtllú245!2501'
0t:,
O.dG 2o2r.c.r o
i /t5rr29 {t!!oAssinature:

AW TRÂNSPoRTE & LOCAÇÃO ETRELI
CNPJ: 26.245.325/0001-2E

Ruo Sôo José, N" 479, C.flro - CEp: 65668{00 - C}.ípr: 0Í.6t 2.J3E/OO0| _6?
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ANEXO I

Ru. Sao Jo6é, N.479, Csroo - CEp: 6jútt400 - CNpr: 0t.6l2JJMml -6?
Foncr'fax: (99) J j5-1-f 0q8/t 0l 9

E-mâil:pÍcfcitlr|rucuplrrdorl.út@ttr.ll.coD

\

ITEM DE§CRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNII) QUANT. PERIODO VL
MENSAL

VALOR
TOTAL

MOTOCICLETA;
O MINIMO. CAP^

VEIC'TJLO TIPO
MOTOR I25CC N CIDADE PARA

NO o

MÀs t2 RS t.400,00 R$ 16.800,00

ABASTECIMENTO DE COMBUSTfuEL POR

TAS,

CULOVET PTIPO NO oASSEIO, MOTOR
c65 A A oL S ÍNNO M POTI utMo, POR
ACAP ADECII) PARA 05 soPES A BIs,

COMBUSTÍVEL
^

§OUNA(G E/OU ÁLcooL coM),
TRAGQUILOME EM L EMsIVRE, CONDUTOR.

CONTADOCONTRÂTANTE

MÊs 2 t2 Rr§ 2.qn 00 Ils 69.6{n,00

4

cAMINHONE TE DE cARROCERIA ERAB T
CABINE OMc APC CIDASIMPLES, PADE 02ÂRA

CONTRAT

PESSOAS coM QtnLOMETRâGEM sEMLryRE,
CONDI'TOR AAB s ECIMENTO DE

USCOMB PORrÍwl NTCO DO EANT

MÊS l2 RS 7.950,m R$ 95.400,00

6

VEÍCULo TIPo vAN sEM coNDUToR coM
CAPACIDADE MÍMMA PARA 9 A 15 (QUINZE)
PASSÂGEIROS DOTADO DE TODdS Oó
EQUIPAMENTOS OBRIGÂTÓRIOS POR LEI
QUILOMETRAGEM LIVRE
COMBUSTÍVEL POR CONT

ÂBÂSTECIMENTO DE
A DO CONTRATANTE

MÊs t2 RS
12.850,m R$ 1s4.200,00

VALOR TOTAL
RS 336.000,00

1.0,

I


