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MTiNICIPAL I'E §UCUPIRA DO RIACHÃO ç
ADESÃO N" twtmtl -oY
CoNTRÂTO N. 417 Á07.úno2e
PROCE§SO ADMINISTRATIVO N'411.407t2022
ADE§ÃO AO PREGÃO ELETRÔNrCo N" 002n022, ATADE REGISTRO DE PREÇOS N.022J2022.
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VALORDOCONTRATO c Éar:l rckccrtocnjlr

Cláucule I
l.l - Obrigam-se pelo cumprimento do pÍEscnte instrumento conúatual:

a) Como CONTRATANTI,:

GABINETE DO PREFEIIO MUMCIpAL, com sedc administsativa na Rua São José, No 479, CcÍtro - CEp:
65668-0m, inscrito no CNPJ: 01.612.338/0001-6? através da secrctaria Municipal de Adminishação

r.-. ORDENADORÂ DE DESPESAS, Sn. Kléüa Maria Lima de Sousa, CPF n" O45.725.553 .62.

2.1 Constitui objeto do presente contraro ADESÃO AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO I}E SERvrÇo§ IIE LOCAÇÃO DE VEICI'LO§ AUTOMOTORE§ PARA ATENDER
AS DEMANDAS DE TRANSPORTE DO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DAS SECRETARIA§ MT]NICIPAIS DO MT]ntI DE SUCT]PIRA DO

a) como CONTRATADA:

AW TRANSPORTE & LOCAÇÀO EIRELI, CNPJ: 26.245.32510001-28, RüA CUriMAt4 N'06, BAirrO:
9u"n1*, Colinas - Ma, Cep: 65.690{n0, nestc ato represcntando pelo Tituiar/Administrador o Sr. Andersen
Paiva Torres, RG: O I 36,40E02ffi03 SESC-Md CpF: 0i 8.679.483-54.

Cláusule II - OBJETO:

MA.
Destinado a atcndet à ncccssidadc do Gabinetc do prefeito do Município dc Suanpira do Riachii,o - Ma, por
exccução indireta, em regime de ernpreitada por mcnor prcço por item - crn conformidade com o respcctivo
Termo de Refer€ncia, planílha que independente de transcriçào, ficam fazendo
,aÍta dÊ6tc insfilín€nüo.

cráusura tII - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃo oRÇAMENT/IRrÂ

3 . I . - Os prcaos a ügoraran no present€ contrdo são os ofcrtados pcla contratâdâ na planilha constante de sua
proposta;

3.2- Para fazer frente às despesas do conhato, existem recursos reservados, onerando a dotação lurfrüeza, da
dcspesa.

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2022.

0202 - G.bltrcte d. Prefelturr
04.122.0002.2004.0000 Mânutençõo e Funcionamento do Gsblnete do prefeito
3.3.9039.fi1 Outros §ervlços de Tercelros - PJ.

Cl{usulr IV - REAJUSTE DOS PREÇOS

4.1 - Não haveni reajuste de preços.

Rru SIo Jocé, Caltro -

E{Dril
Fordfãx: (99) 35531 09li/l 0l 9

0l.ríl -61
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4.1.t Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisâo contratual, para a manutenção do equilibrioeconômico.financeiro inicial do co{rtãto, na hipítese de sob,reürern fatoa imprevisíveis, ou previsíveis porernde consequências incalculáve§, prejudiciais à execuçâo do contrato, de efeitos extraordinários (álea
econômica extraordinária e extraco[tratual).

CIíuruIe V - DO PRAzo PARA INÍcIo.

5' l - O pram para início dos serviços seÉ imediato, a contar da data inicial fixada pela Ordem de Serviços.

5.2 - O praza total paÍa a CONTRATAÇÃo DE EMPR,ESA PARÂ PRE§TAÇÂO DE SER.VIçO§ DE
LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOM OTORES PARA ATENDER A§ DEMANDAS DE
TRANSPORIT, DO V§A1rÍDO ATENDER AS I\TECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DO DE SUCUPN^ DO MA, Dcsinado r stender as
necessidades do Gabinac do Prefcito do Município de Sucupira do Riachão - M4 contado da forma acima

- estabelecida, será até 12 meses a partíÍ da sua assinatura e Ordem de Sereiços.

Cláusule VI - DO PRAZO DO CONTRÂTO

6l - O prese[te contrato terá validade de t2 mescs a partir da sua assinahua, nos temos da Cláusula XII.
Devendo o serviço serem realizadas na sede do municipio de sucupira do Riachão - Ma.

6.2 - No interesse e determinação da contratante e aceitação pela contratada, o conEato poderá ser prorrogado
nos excrcícios financeiros subscqucntes, até o limitc de ó0 mcses com fundam€nto no 

"rt. 
57, inciso II, dà Lei

8.666ó193, sonrcnúc mediantc Aditivo Conf*ual.

Cláusula VII - CONDIÇOES DE PAGAMENTO

7,1 - o pagamento scni efetuado em aÉ 30 (trinta) dias após a manifesraçiio favoúvel rlo Setor fiscalizante na
Nota Fiscal aprescntad4 ficando asscgurado o prazo de 05 (cinco) dias para a crnissão de tal manifcstação.

7'1.1- Para a aquisição de bens a NF deverá ser emitida ern acordo com o estâbelecido no protocoto ICMS n" I
de 03/02/2011.

7.2 - Havendo erro na NF ou dcscumprimenlo das condições pactuadas, a tramitação da NF será susporsa para
quc a Contretada adote as providências ncccssárias a sua conrçiio. Passani a scr considcrada, parà cfcito dc
pagamento, a data do aceite da NF, reapresentada nos mesmos tcrmos do item 6.1.

7'3 - Quaisquer pagamentos não isentâÍão a coütratada das rcsponsabilidadcs contrâürais.

7.4 - Havendo at"aso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IpCA-
IBGE, bÊm como juros de motz a ratÃo & 0,5% (cinco decimos por ceoto) ao mês, calculado ,pro rata
tempore" em relação do atraso verificado, salvo aquele ocasionado pela situação prevista no item 2.2.

Cl{usulr VIII - DA FI§CALIZAÇÃO

8.1 - Niio obctenrc o fato de a oontratada ser a única e exclusiva responúvel pelo Serviço deste coütratq
através de sua pópria equipe ou de prepostos formalmente designaàos, sem restringir a plenitude dessa
responsabilidade da Conhatada, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos Serviio/serviços em
execuçiio.

José, N" 479, C.ít o - CEP: 656ót{0O - C-iiPJ: 0l .61 2.f38,000t {í?Ruâ S&l
Fonúàx: (99) 3553-1 098/1 0 I 9
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com a execução do
de Ocorrências, produzindo esses Íegistros os

Cláusule IX - DAs OBRIGAÇóES

I - Da CONTRÂTADA

a)' executar o Serviço da presente licitação de que tata o Anexo I, no local detenninado e de acordo com os
prazos estabelecidos na proposta e de acordo com as condições do edital, contados a partir da data da
â§§inaqrÍa do presente instrumemo;

bl observar para o serviço, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativas ao objeto.

c)- fomccer juntamcntc com a o(ecuçâo do objcto toda a sua <tocumentação fiscal;
..- d)- responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do objeto a si adjudicado, inclusive fretes e

seguros desde a origem ate seu local de desüno;

e). manter, durante toda a execução do contrato, em comlntibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualiÍicação exigidas na licitação;

Í)- aceiÍar nas mcsma.s condições contrasrais os acÉscimos c sup,rcssõ es atÉ ZS%o (vink c cinco por ccnto) do
valor inicial, atualizado, do contrato.

II-DACOMRá,TANTE

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

b)- promover a execuçâo no prazo estipulado Anexo I do Edital do pres€nte processo licitatorio;

c! fiscalizar_a execução do contrato, informando à CONTRATADA para fins de supenisão; Cláusula X -
DAS SANÇÕES

\-'d)' assegurar ao pcs§oal da CONTRATANTE o liwe acesso à instâlaçõcs para a plana erecução do contrsto;

Ctársul X - DA§ §ANÇOE§

10.1 - Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem:

10.1.1 - Mútâ de 0,10% sobre o valor do conlrato, em relação aos pÍazos Íixados, por dia dc atraso
injustificado para início do servíço;

10.1.2 - Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,25% do valor do contrato;

10.1.3 - Multa pclo niio alcndimento rtqs exigências formuladas pcla Fiscalização: 0,207o do valor do contralo;

10.1.4 - Multa por dia de atraso na entrega dos objetos: 0,?5% sobre o valor remanescente do contrato, até o
miiximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parciaÍ do contrato;

10. I '5- Multa por inexecuçào parcial do contrato: 5olo do valor restante a scr €xecutado do contrato;

8.2. As solicitações, reclamaçõcs, exigências, observações e
Serviço deverâo ser registradas pela seus prepostos nos Livros
efeitos de direitÍr.

Y
ocorÉncias

sto roú N" 479, - CEP: 6566t{00 - .61 2.33t Íü!01 1t?
Foneff.x: (99) 3553-t098i/1019

E-m8il :prcfclturrsucuplndori.chro@gmsÍ.com
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l0'l'6 - Multa por inexecução total do contrato: l0% (dez inteiros por ccnto) do valor do contratoi

l0'l'7 - As multas, em sendo possivel, serâo descontadas diretamente dos faturas de pagamanto, após suaímposição pela fi scalização.

l0'1'E - As mnçõas são indepcndcntes entrc si, cotrfoÍme o caso. A aplicação de uma não cxclui a das outras.

10'1'9 - o prazo parà pagamcnto das_multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, acontar da daa de recebimento da,cobrança-respectiva pela contratada ou do indeferimcnto da defesa. Acritério da Admini§traçào e em sendo possívet, o vator sJa aes*nr"do A i.pofi;;i;-qu. u 
"ono"aa" 

t.ot ua reccbcr' Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito «mo dívida ativa ou exccutada agaÍantia contratual,

l0'2 - Em deconência do descumprimento do contrato deconcflte destâ licitaçào, poderão ainda ser cominadas\/ as seguintes sanções não pecuniárias:

10.2. I - Advcrtârcia;

10'2'2 - suspursào temporária de paÍticipação em licitação e impedimurto de contratar com Administração,por prazo nâo superior a 5 (cinco) anos;

10'2'3 - Declaraçâo de idoneidade para licitar ou conFatar com a Administração pública enquanto perduraremos motivos dcterminantes da punição ou ati.luc seja promovida u *ub itu;ã;;;;; o ].06" autoridadeque aplicou a p|mlida&, quc scní conccdú t"tpà qu" o contratado ressarcir a Adminisraçâo pelosprcjuízos resultantes e após decorrido o prazo da sançào apiicada com base no inciso anierior.

CIáucuIa XI -A RE§CISÂo

I 1.1- Constituem motivo para rcscisão do contrato:

I 1.1 . I - O não cumprimanto de cláusulas conüatuais, especificações ou prazos;

rzl l.l '2 - o cumprimenlo irregular de cláusuras contratuais, espccíficações ou prazos;

I 1.1.3 - O araso injustificado do scrviço;

l1'l '4' - A lentidão do serviço, levando a conclür pela impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s)
estipu lado(s);

l1'l'5 - A subcontatação total ou a subconüatação parcial não autorizada do seu objeto, a associação daexecrrçilo do contrato com .,rúcÍr, a cessâo or transfcrârcia, totsr ou parciar do conúa;" 
-'

I 1' l '6 - o desatendimeolo das detemrinações regulares da auroridade desgnada para acompanhar e fiscalizzr
a zua execução, assim como as de seus superiorei;

1l'l'7 - A paralisação do serviço, scrn j,sta causa e prévia cornruricação à administraçào;

I l ' 1'8 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como ag dc seus supcriorcs;

Ruâ Sao Josâ No 479,Ccnto-CEP; 656ót{00 - o§PÍ 0l.ól2.3ltO00l {?
Fonefax: (99) 3553-l(D8/1019

E-mâi I :prcfeltur.sucuplrrdorliúro@gm.ll.com
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1.1.9. - A dccretação de ftlência social ou de insolvência ciül da pessoa

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

11'l'll - À alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empres4 que prejuüque a
execugão do contrato;

I 1.1.12 - O comctimento reitcrado de falus na cxecuçiío contratual.

I l'l'13 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justiÍicadas e Determinadas
pela máxima autoridade da esfera administrativa a que esuí subordinado o contraiintc e exaradas em processo
administrativo a que se refere o contrato.

I l.l .14 - Perda, pela cmtretada, das condições de habilitrção exiddas no EditâI.

-- Cláusule XII - VALOR DO CONTRATO

l2.l
três mil, sciscentos rc.is), pala todos os legais ejurídicos efeitos.

- As parücs contralantÊs dão ao prcscnte ContraÍo o valor total de Rl§ 153.6m,00 (cctrto e cloquentr G

13'2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal/Gestor do contrato deverão ser
solicitadas as suas zuperiores cm ternpo hrábil para adoção das medidas convenientÊs.

13.3 - Fica instituída como Íiscal de contrato o Sra. Irisncidc Rodrigues Ribciro, Chefe de GúinetÊ.

Cláusute XIV - DISPOSIÇÕES GERAIS

:-14.t- Fiça a conttatada cientç de que a assinatuÍa deste contrato indica que teÍn plsno coúccimento dos
el€menÚos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não prdcndo invocar
nenhum desconhecimcnto quanto as mcsrnas, corno elemcnto impcditivo do pcrfeio cumprimcnto dcse
contrato.

14.2- E§tÉ ajusrc. suas altÊrações e rescisão obedecerão à Lei FedcÍal n 8.(66/91, e dernais normas
pertinentes.

14.3 - O contratado fica obrigado a aceitar, naE mesmas condiçõcs contÍatuais, os acÉscimos ou suprcssôes
que se fizerem nas serviços ou compr:rs, até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato, e, no ca§o particular de reforma de ediÍicio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por
cento) paÍa os seus acréscimos.

14.5 - A contratada recoú1c, neste ato, as prermgaüvas lcgais da Administsação (cláuulas lcgais
exorbiranEs), bem como a possibilidade de rescisiio administrativa do ajuste, nos casos lágais.

Cláusula XIII -DA FISCALIZAÇÃO

13.l Scni designado pela Adminisrração o Fiscal/Gestor do contrato quc seÉ responsável pelo
acompanhamento c fiscalização da sua exccução, anotando em rcgisro póprio as ocorrências rclacionadas
oom o Scrvigo do CJbjcto, dctffminando o quc for ncccssrário à rcgularizaçiio das faltas ou dcfcitos óscrvados.

Fica elcito o foro
do pÍesente ajuste

da comarca de são Joào dos Patos - M4 para dirimir irs sventuais controvérsias decorrentes

4 CãrÍü - CFI: -CNPJ;01.61
FoDdlàx: (99) 3553-1098/1 019

s.Õà F
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FDo I

Ruâ Slo

E{rai I :prcícltur.§ucuplrrdorl.chro@gnr.ll.com
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(duas)

estaran de acordo, foi lavrado o
vias de igual tec pelas partes na presença de duas

presente instrumento que, Iido e achado conforme, wll assinado cm 2
testemunhas abaixo qualificadas.

Sucupira do RiachâoÂ,ÍA, l0 de agosto de 2022.

DO MUNICIPAL
CI{PJ n" 01.ó l2.338to0Dl-67
Klévia Maria üma de Sousa

ÇPF n"M5.725.553.62
Ordenadora de Despesas

CONTRATANTE

1-

AW TRANSpORTE ÂssÍhado de forma drsitàt

&LOCACAO pô' AWJR^NJPoFIE &

EIRELI:262453250 EnELl,62as325ocor 28

00128 m;,'%1'.30"'o

AWTRANSPORTE & LOCAÇÃO EIREU
Ct-{P I : 26.245.32Sl000 l -28

Anderscn Paiva Torrçs
RG: 013ó40E020003 SESC-MA, CpF: 0l E.679.483-S4.

Administrador.
CONTRÁTADA

TESTEMT.INHAS

2- 0 35.e.D 44

Ru6

E-dail
Foae/fax (99) 3553J 098/1 0t 9

47N.479, - CEP . C},{P.,:
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ADESÂo N.0s/2022
C0NTRATO N" 417.407.w2021
PROCE§SO ADMINISTRATIVO N" 41,7.101 12022
ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N' OO2I2O22
ATA DE REGISTRO DE PREÇO§ N" 022/2022

ti/

-oY

Á:

EMPRESA:
Âw TR"ANSPORTE & LOCAÇÀOEIRELT
CNPJ: 26.245.32510001-28

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

Pela presente Ordern de Servigos, autorizamos V.SÉ, ADESÃO AO CONTRA TÀçÃO DE
EMPRE§A PARA PRESTAçÃO t.I, DE rrrcAÇÁo DE VETCUL(N
PARA ATEI\IDER AS DEMA{DAS DE TRANSPORTE DO VISANDO ATENDER AS

DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MT'ÀIICÍPIo DE SUCUPIRA Do
RIACTIÂO - MA, conforme Relatório de Apuração de Preços ANEXO I, para atander as necessidades do
Gabinetc do Prefeito de Sucupira do Riachào MA, objeto do PROCESSO ADMINISTRATwO N.
4r7.407na22, ADESÃO AO PREGÂO N" 002/2022, ÂTA DE REGISTRO DE PREÇOS N"

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

o22t2022.

GABINETE DO PREFETTO MI,JMCIPAL
CNPJ n" 01.612.338/0001-67
Klévia Maria Lima de Sousa

CPF n" M5.725.553.62

CONTRATÂNTE

Recebido em. t t lI. -____lfiffi1f*TRÂNSPORTE rrfusiurn r
&LocAcAo :ff|fll,,*

Acsinaturr:

EIRELI:26245 116

325ooor28 }l,l;iXffi''

AWTRANSPORTE & LOCAçÃO nrnELr
CNPJ: 26.245325/0001-28
CONTRÂTADA

ct'tcô

Rus SÀo Jo6é, N' 479, CcnlÍo - CEP: 656óE{00 - CNpr: 0t.612.33Erc00t -6?

E.írail
Fon.,/fax: (99) 1553-1098/1019
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ITEM DESCRIÇÃO DOS §ERVIÇOS UNID. QUANT. PERIODO VL I}ÍEN§AL VALOR
TOTÁL

3

ABERTA/PICK-I,JP, CABINE DTJPLA, COM 04
PORTAS, A ÓLEo DIESEL, PoTÊNCie r"rixrl,,Íe
120 Hp, TR^çÀo 4x4, COM CAPACIDÂDE DE
CARGA NO MÍNIMO I.OOO KG, COM
cAPACIDADE pARA 05 (CINCO) PESSOAS COM
QUIITOMETRAGEM LÍ\,RE, sEM CONDUTCIR.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍI/EL POR

CAMINHONETE DE CARROCERIA

ÇoNTA DO CONTRATANTE

MÊs t2 Rl 12.800,00 R$ r53.600,00

VAI.OR TOTAL Rí r53.600,00

\

Rur Slio Joú, No 479, ccíEo . cEp: ó56ót{xl0 - cNprr 0 t .61 133E,oO0l {?
Fondf&t: (9O) .tSS3-t 09f/t 019

E{nâil:prdcltlrrlrcuplrrdoil.ch.o@gIlrrll.com
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ANEXO I


