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ADESÃO
MT'I\IICIPÂL DE §UCUPIRA DO

N'0t/2022
TO N.417..ú07.0§2022

PROCES§O ADMINI§TRATÍvON. 417.407t2022
ADESÂO AO PREGÃO ELETRÔNICO N" OO2f,lO22, ATADE REcrsTRo DE pR.Eço§ N. 022t2022-

q
-ov

VALOR DO CONTRI,TO Lrl c chco

Cl{ueule I
l.l - Obrigam-sc pelo cumprimento do prescnt€ instrumento contahral:

a) Como CONTRATANTE:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, com scde administativa na Rua Sâo José, N" 479,Centro CEP: 65668-000, inscrito no CNpJ: 01.612.338/0001-6? através da secretaria Municipal der.-. Administração DE DESPESAS, Sra. Klevia Maria Lima de Solsa, CpF n.045.725.553.62.

r) conro CONTRÁTADA:

AW TRANSPORTE & LOCAÇÂO EIRELI, CNpJ: 26.245.325/0001_28, Rua Curimata. N" 06, Bairro:curimata, colinas - Ma, cep: 65-690{o0, nest€ ato ,ar"s.ntrrdo p"il Tt*L/-Adq,jf,;5i|ã o s.. ara"rr",Paiva Torres, RG: 0136408020003 SESC-MA, CpF: 0iS.679.483-54.

Clúusule II - OBJETO:

Constitui objcto do prcsente contrato ADE§ÃO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRE§A PARA
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA

AS DEMANDAS DE DO MUNICIPIO, VISANDO ATENDER AS Nf,,CESSIDADESDA§ §ECTETARIAS MT'NICIPÂIS trlo DE §UC['PIRâ, I'O RIACIIÃO MA.Destinado a atendcr à neccssidade da secretaria Municipal de Agriculhrra do Município dc Sucupira doRiachão - Ma, por execução indireta, em regime de emprcitada por menor pr€ço por item - em conformidade
:om o respectivo TcÍmo de RcfcÉncia, plsnilha que indcpcndcntc dc transcriçãqvficam fazendo paíe deste instrum€nto.

cráusutr III - DOS PREÇOS E DA IX)TAÇÃO Onç.lUrxrÁru.1

3'1' - os preços a ügorarem no prcsent€ contsalo sõo os ofertados pela contratada na planilha constante de suaproposta:

3.'2- PaÍa fazcr frente as despcsas do contrato, cxistem rccursos reservados, oncrando a dotação natureza da
despesa.

EXERCÍCIO FTNANCEIRO 2O'2.

I00l - Secretarir Mrnicipal de Agriculturr
04.r22.0002.2063.fim0 Mrnutençio e Funcloramcnto dr Secretarle de Agrlculture
3.3,9039.00 Outros Serviços de Terceiroc - pJ.

Cláueule IV - REAJUSTE IX)S PREÇOS

2.t

Rua Sào José,

Fonc/fax: (99) 3553-l 098/1 0l 9
.íi?Ccrku - 6566E.000 - CNPJ:01.6t
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4. I - Não haverá reajuste de preços. 'ov

Cláurule V -DrO PRAZO pARÂ INÍCIO-

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

5.2-Oprazototal PATA A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÀO DE SERVIÇOS DEDE VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DEm VI§AIiIDO ATENDER AS NECES§IDADES DA§ SECRETARIASMUNICIPAIS DO DE §UCUPIRA DO MA. Destinado a atender as._ necessidades da secretaria Municipal de Agricultura do Município de Sucupira do Riachão - Ma, contado daforma acima estabelecidao sení até 12 meses a partir da sua assinafura e Ordem de Servigos.

4'l'l - Fica, todaüa, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manut€nçâo do equilíbrioeconômico'financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem atos iÀprevisiveis, Ju'[*:risir"i, por..de consequências incalculáveis, preSú'icials'à execução do conrrato, de efeitos extraordin:írios (áleaeconômica extraordiuiria e extracontatual).

Cláusule VI - DO PRAZO DO CONTRATO

6'l - o presente contÍato terá validade de 12 meses a partir da sua assinatura, nos teÍmos da Cláusuta XILDcvcndo o scrviço scrcm rcarizada.s na sdc do municípi,o dc sucupira do Riach,iio - Ma.

6'2 ' No intcressc e dcterminaçâo da contratantc e aceitagão pela contratada, o contrato podsrá scr prorrogadonos excrcícios financeiros subscqucntcs, até o limitc dc 60 nrcses com fund,rtlcDto no aí 57, inciso II, da Lci8.6666193,somente mediante Aditivo Contraoal.

CIáUSUIE VII -CONDIÇÔE§ DE PÁGAMENTO

7,1 - O pagamento sçú efetuado em arc 30 (trina) dias após a manifestação favonivel do Sctor fiscalizante naNota Fiscal apresentâda, ficando assegurado-o prazo de 03 (cinco) dias pi* 
" "n1ú. a" taimaaifestaçâo.

7' 1' 1- Para a aquisiçâo de bens a NF deverá ser emitida em acordo com o esúabelecido no protocolo ICMS n, Ivde0l/O2l20ll.

7.2 - Havcndo cno na NF ou das condiçõcs pacuuda.i, a tramitação da NF scrá erspcnsa paraque a Contratada adotc as providências necessárias a sua corrcção. Passará a scr considcroda, para cfeito depagamento, a data do aceite da NF, reapresentada nos mesmos termos do item 6. l.

7'3 ' Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais.

7-4 - Hawndo aÚaso no pagamÊnto, sobrc o valor devido iÍlcidiní corcção monetáiria com base no IpCA-IBGE, bem como juros de mora_ a razão de 0,5% (cinco décimos por i."t"l 
"" 

.àr,1-"i*r"a" ,,pro ratatempore" em relaçiio do atraso verificado, sarvo aquele ocasionado pera situaçaopreusàí iÚ"À l .2.

Clúueuh VIII - DÂ TISCALIZAÇÂO

obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pelo Serviço dest€ contralo,
..ty. pt9p",u equipe ou de prepostos. formarmente designaàos, sem iestringir a plenitude dessa
lidad€ dâ contrâtada, exerco,í a mais ampra . 

"oropütu 
fiwlizrção,r*-i"*ii"À.*iç". 

"r,

8.t - Não
através de
responsabi
execução.
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8'2' As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências rclacionadas com a execução doserviço deverâo ser registsadas pela seú pr€postos nos'Livros de ocorênciaq produzindo esses registos osefeitos de direito.

CIáuTuIT IX. DAs oBRIGÂÇÕES

I -DaCONTRATADÀ

a! executar o- Serviço da presente licitação de que trata o Anexo I, no local determinado e de acordo com osprazos estabelecidos na proposa e de acordo com as condições do edital, conado. 
" 

pr"i, ã a"t u,assinatrra do presente instrumento;

b). observrr para o serviço, seja erc de que tipo for, a.s normas adcquadas rclativas ao objao.

-- c)- fomecer juntâmente com a execuçào do objeto toda a sua documentação fiscal;
d)' responsabilizar-se por todos.os ônus relatiios à execuçiio do objeto a-si adjudicado, inclusive fretes escguros dcsde a origcm até scu local dc destino;

e! manter, durante toda a execução do coTtralo, em compatibilidade com as órigações assumidas, todas ascondições de habilitação e qualificação exigidas na licitaião;

Q- aceitar nas mesmas condições contratuâis os acÍéscimos e supressões atê 25o/o (vinte e cinco por cento) dovalor inicial, atualizado, do contra0o.

II . DA CONTRATANTE

a)- comunicar imcdiatamente à CONTRATADA as irrcgularidades manifcstadas na execução do cootrato;

b)' promovcr a cxecuçiio no prazo estipulado Aacxo I do Edital do prcsente proccsso licitatório;

c)- fiscalizar a execução do contrato, informando à CoNTRATADA para fins de supervisão; Cláusula X -DAS SANÇÔES

d). assegurar ao pessoal da GONTRATANTE o liwe acesso às instalações para a plena execução do contrato;

Cláuruh X -DAS SANÇôES

l0.I - Q[rânto rs outms multe§, scrão aplicadas conforme seguem:

l0'l'l - Multa de 0'10% sobre o valor do confato, em relaçào aos prazos fixados, por dia de atrasoinjustificado para início do serviço;

10' I '2 - Multa por descumprimento de cláusu.ra contratuar : 0,25%o do varor do contraro;

l0'1.3 - Multa pelo não atendinrento das exigências formuladas pela Fiscalização: 0J.0% do valor do contrato;

10'l'4 - Multa por dia de atraso na entrega dos objetos: 0,75% sobre o valor remanescente do contrato, até omáximo de üntc dias, a partir dos quais podení ser considerada a inexecuçro p"ral ao coitaà;

479, Cq'r'o - CEP: - CNPJ; 0l
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l0' l .5- Mula por inexecução parciar do contrato: 57o do valor restante a ser executado do contrato;

I 0' I '6 ' Multa por inexecuçii,o total do contzto: I (P/o (dez inteiros por cento) do rator do contraúo;

10'1'7 - As multa§, em sendo possivel, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, apos suaimposição pela fi scalização.

l0'l'8 - As sanç-ocs são indcpcndcntes ente si, conforme o caso. A dicação dc,rne o5o 
"*"1gi 

s ,tqs ortms.

l0'l'9 -.o 
Prazo 

para pagamento das_multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, aconlar da data de Í€cebimcnto da.cobrança .erp.iti"" pela contatada ou ao inaeúànto dá deGsa. Acritério da Administração e em sendo possivel, u v"ro, seÉ descontado ,t" ;t"íâ;;;;" 
" "un*odu 

t"nhua receber' Não havendo pagamento pela empres4 o valor será inscrito como dívida ativa ou executada agarsntis contsatual.

-- l-0..1-lldtcorrencia do descumprimento do contrato decorrente desta licitaçâo, poderão ainda ser cominadasas segulntes sanções niio pecuniririas:

10.2. I - Advert&rcia;

10'2'2 ' susparão ternponíria de participação em licitação e impedimento de contratar com Administaçào,por prazo niio supcriot a 5 (cinoo) anos;

l0'2'3 - Dcclaraçào de idoncidadc para licitar ou conhatâr com a Administração pública enquanto pcrdurarcm
os motivos dcteÍminantÉo da puriçâo ou até__quc scja promoüda 

" 
nuulliúiio pcr-tc;;ur.t" autoridadcque aplicou a penalidade, que seni concedidi sempne qo" o co ratado ressárcir a Administração pelosprejuízos resultantes e apos deco*ido o prazo da sançio apiicada com base ,o inciso anie.ú.

Clíusülr XI -A RESCISÃO

I LI- Constituem modvo para rcscisão do contrato:

l1.l,l - O não cumprimento de cláusulas contratuais. especiÍicações ou prazos;

I I .1.2 . O cumprimento irregular de clóusulas contratuais, especificações ou prazos;

I I .l .3 . O arraso injustiÍicado do scrviço;

ll'l'4- - A lentidiio do serviço, lcvaodo a concluir pela impossibilidade dc sra conclusão, no(s) prazo(s)
estipulado(s);

ll'l'5 - A subconhatsção total ür a nrbcontrataçào parcial não autorizada do scu objeto, a associação daexecução do contrato com ouÍrem, a cessão ou transferància, totar ou parciat ao conútá; 
- -' -

I I ' I '6 - O desatendimento das detemrinações rcgulares dr autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a zua cxccução, assim como as dc seus supcriorcs;

11.1.7 - A paralisação do sewiço, sern justa causa e pÉvia comunicação à adÍninistração;

1l'l'E - o desatênúmenb das d€tcrminâçõcs regularcs da autoridade designadà para acompanhar e Íiscalizar
a sua execuçào, assim como as dc seus superiores;

CcntÍo - - CNPJ: 0lSào Josá

Fondlàr: (99) 355-1-1098/10l 9
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I l.l "9. ' A decretação de falência social ou de insolv&rcia civir da pessoa Íisica contratada;

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

ll.l.ll - A alteraçio social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique aexecuçiio do contato;

I I .1.12 - O cometimento reiterado de faltrs na execução conkatusl.

i I'l'13 ' Razões de inteÍEsse público, dc alta rclevância e amplo coúecimorto, justificadas e DetêÍrninadaspela miixima autoridade da esfcra administrativa a que esüi subor«tinado o cont at"ritc 
" "**a". ". pro"".roadministrativo a gue se refere o contrato.

I l.l.14 - Perda, psla ssnüar«lq das condições de habititação exigidas no Ediral.
v 

Cláusuta XII - VALOR DO COIITRATO

l2'l - As paÍtes coÍltr.tantcl dão ao pesentc contrato o valor total de R$ 9s.400,m (EovÊ[tr c cinco mil,qutrocentos rerli), para todos os legais c jurídicos efeitos.

Cl{urule XIII *DA FISCALIZAÇÀO

13-2.As dccísões e providências que útrapEssaÍcm a compctência do FiscaVGestor do contra,o deverão sersolicitadas as suas superiores em ternpo luibil para adoção das medidas convenientes.

l3'3 - Fica instituída conro fiscal de coÍttrato o sr. Silvestre Lima de Sousa, secraária Municipal deAgricultura.

r-,,C|íusuts XIV - DISPOSIÇôES GERAI§

l4'l- Fica a contraÍada cientc dc quc a assinatura d€stc contrato indica guc tcm pleno conhccimento doselcmento§ dÊlc constantas, bcm como dc todas as suas condiçõc. ger"is c'pe"uiia,rãs, iao poacnao invocarnenhum descoúecimento quanto às mesmas, como elemento imleditivo'do p"rf.i,o .u,rpri.ento destecontrato.

14'2- E§te ajuste, s''as alterações e rescisão obedecerão à Lei Federat n g.666/93, e dcrnais normaspcrtincntes.

l4'3 - o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições coatratuais. os acrescinos ou supressõesque se fizerem nas scrviços (nt compra.s, atê 25%o (vinte e cinco por carto) á" r"úi i.i.ior atualizado docontrato, e, no ca§o particulsÍ de reforma de edificio ou de cquipamento, até o limite de 56lo lcinquenta por
ccnlo) para os scus acréscirnos.

l4'5 - A contratada recoúece,. neste 
_ 
ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais

exoÍ6itantes), bcm corno a possibilidade ae rcscisaó aamiãistrativa io ajuste, o* 
"r"o.l"g"i..

l3.l Scrá desigrado pcla Aúninistração o FiscaUGcstor do contrato que será rcsponsávcl pclo
c fiscalizaçii,o da sua clccuçiiro, anotâodo em rcgistso próprio as oconÊncias rclaciqradascom o Serviço do Objeto, determinando o que for necesúrio à regularização das faltas ou defeitos observados.

k
Ruâ Jcré, N"

E-mâil
Fonc/far: (99) 355-1-1098i/l0l 9
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Fica eleito o foro da Comarca de São João dos patos _ Ma, para dirimir as
do presente ajuste

dccorrentes

E, por estarern de acordo, foi lavrado o presente instumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 2(duas) vias de igual teor pelas partes na presença de duâs testemunhâs abaixo grralifi6635.

Sucupira do Riachão/MA, l0 dc agosro dc 2022.

0^

AS:

A^Lo'.,
SECRETÂRIA MUNICIPALDE AGRICI.JLTURA

C}{PJ n' 01.612.33A0fíJ141
Klévia Maria Lima de Sousa

CPF n" 045.725.553.62
Ordenadora dc Despcsas

CONTRATANTE

AW ÀílÉdo dê tonn

rRAN sPoRrE fl';l,"lfS#I"
&LOCACÂO :ffffi.r,,u*,,
EIRELI:262453 a

2sooor28 m;::X1"ff"'
AWTRANSPORTE &LOCÂÇÃO EIRELI

CltP J : 26.24 5.325/000 l -2E
Andersen Paiva Torres

RG: 013640802@03 SESC-MA, CPF: 018.679.483-54.
Administrador.

CONTRATADA

BqAz1.p.D4-rA

2
)-

Ruâ SIo
Foneffrx: (99) -1553-1098,/10t 9

.61No 479, Ccrrko - CEP: - CNPJ: 01.61
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ADE§ÃO N" tls2022
CoNTRÂTO N" 417.407,as I 2o2t
PROCESSO ADMINISTRATryO N' 417.401 12022
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N" í)02/2022
ATA DE REGISTRO DE pnEÇos N" 022/2022

EMPRESA:
AW TRÂNSPORTE & LOCAÇÀO EIRELI
CNPJ: 26.245.32510001-28

- Rua Curimata, Nn 06, Bairro: Curimata, Colinas - Ma, Cep: 65.690_000.

Pela presente Ordem de Serviços, aunorizaÍnos V.Sl^, ÀDESÀO AO CONTRATAçÃO DE
EMPRESA PARA PR,ESTAÇÃO Df, SERVIÇOS DD r.0cAÇÃo DE VEICIjLOS AT,ITOMOIORES
PARA ATENI'ER AS DEMAI\IDAS DE TRANSPORTE DO VISANDO ATE,NDER AS

DA§ SECRETARIAS MUNICIPATS DO MUNICÍPIo DE SUCUPIRA Do
- MA, conforme Relatório de Apuração de Preços ANEXO I, pa.ra atender âs necessidad€s dag

Secrctaria Municipal de Agricultura de Sucupira do RiacMo MA, objeto do PROCESSO
ADMINISTRATTVO w 4t?.407t2022, ADESÃO AO PREGÂO N WU202L AT^ DE
REGISTRO DE PREÇOS N" 02212022.

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

A

Rccebldo em: I I

SECRETARIA MTJMCIPAL DE AGRICI,]LTIJRA
CNPJ n' 01.6 I 2.338/0001 -67
Klévia Maria Lima dc Sousa

CPF n" (X5.725.553.62

Ordmedort ác Dcrpcrs
CONTRATANTE

^rín.do 
d. lôlfu

AW ÍRANSPORTE aist l pd rw
& LOCACAO TMNSPoBTE&

EIRELI:26zas32so |ffi ffi.rr,ro-,,,
00128 Dàdor:20220E.10

1+9.tO4-O3'0CAsslnrturr:
AW TRAN§FoRTE & LocAÇÃo ETRELT
CNPJ: 26.245.325^1001-28

CONTRÂTADA

Rur Sào JoÉ, N' 479, C6ln§ - CEP: 656ót400 - CNPJ: Ot.6t 2.338/tXt0t -6?
Fonc/fax | (99) J553-1098/10 t9



ParÊ o povo

'..:|rF ''

Y]i

ÂNEXO I

ITEM DE§CR.rÇÃo Dos sERvrÇos UNID. QUANT Pf,RIODO w
MENSÁL

VALOR
IOTAL

4

ÇAMINHC,I\IETE DE
CABINE @M§IMPLES, CAP PACIDADE 02ARA
PESSOAS COM QUILOMETRAGEM SEMLT!'RE,
CONDI,ITOR ABA§TECIMENTO DE

PORCOMBUSTIVEL ÂCONT DO

MÊs I t2 R§ 7.950,00 R$ 95.4m,00

VALOR TOTAL
R.$ 95 .400,00

C\PA

OY

vF-

Ru. sto ,oóa, No ,t79, ccrro - cEp: 6566t.0m - cNpr: 0 t .6t 2.33&mt .ó?
Fon.fu: (99) l5j3-l@8,/tOt9


