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PREFEIÍURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ - MA
Av. João Xxttt, S/N - ContÍo
CNPJ: 01.612_832/O0O'-2.1

CONTRATO N' 282M2íIPI'AAP
PROCESSO No 340/2021

CONTRÂTO OE PRESTAçÃO OE SERVIçO QUE
ENTRE SI CELEBRAi' O iiUNICÍPlo DE ALTO
ALEGRE OO PINDARÉ E A Ei'PRESA I. C. DA SILVA
PEçAS ACESSORTOS - EPP, CI{PJ
07.210.545/000í-í3. NA FORMA ABATXO:
O T,IUNICÍPIO OE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ,/MA, AIrAVéS dA SECRETARIA MUNICIPAL DE

SAúDE, sediâda na Av. Joáo Xx

t, S/N -

o; i;dàrá --MA, cNpJ No
áo repíesêntada respectivamente

Cêntro, Atto etegre

01.61^2 832/0001--21, doravante dêsrgnada CONTRATANTE, ne§le

pela SecÍerária Munrcrpât dê Saúdê a SÍa. ARIA OAYANE üAROUÉS, brasitêira, po.tadora
da
cédula RG no 0145701 12000-.1/ssp-MA e inscriia no cpF sob o n. cpF: 035.341 90360. n€sta cidâd6
e a emprese l. C. DA SILVA PEçAS ACESSORTOS - Epp, inscrita no Cadasho Nâcional dê pêssoa
Juíídlc€ - çNPJ no 07.2Í0.585/0001-13 com sede nê Avênida Tabajaa, n" 02, BarÍro Centro, CEp
65.390{00, Santa Luzia - MA, neste ato denominada CONTRATADA, rêpresenlado neste ato porseu
propriêtário ISAIAS COSTA OA S|LVA, brâsiteiro, casado, poftadoÍ do Rc no 0000829955976
SSP/MA, inscrito no CPF sob o nô 834 248.8.1368 RESOLVEi, êlebrar o presente Contrato rêÍêrente
a
_Ata-de Rogistro dê Prêço n.o 06.{/202i/CpupilAAp originária do iregão pÍosencial SRp nô
0í7lm2í.
com Íundemento da Leino 8.666, de 21 dejunho de i993, da Lêi n" í0.520, ,na Lei n.8 078
de'1990 - Código de Dêfesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condiÉês.
1.

CúUSULA PRI"EIRA - OBJETO

í.1.O objeto do prês€nle

Teamo de Contrato é a prostâçáo dê sêÍviços continuádos dê
manutsnção (pJev€nüva o codotivâ) o reposição de poças àos vêiculos
óuo compóom a fÍota
da PÍeteitura Municipal ds Àto Alêgíe do pindaré,/tiA, coníorme espêcific€ções e quantilaiivos
estabelecidos no Edital do prêgáo identiÍicâdo no prêâmbulo e na proposta vencedora. os quais
integaam este instrumento, independênte de tÍansmçáo.
1.2. A discriminaÉo seguê abeixo:

VALOR
UNITARIO

DESCRTÇÃO/ESPEC tFICAÇÃO

sERVrÇO

PREVENTIVA

DE

E

IVIANUTENÇÃO

CORRETIVA

DE

VEICULOS DE L IN Htri/CATE GOR IA LEVE
E MÉDtA (uIL[ÁRlO), soB oEMANDA.
8Q8 !4EryOg \/t!oR DA HORA-HOMEM
sERVrÇO
DE
MANUTENÇAO

PREVENTIVA

E

VALOR
TOTAL

CORRETIVA

R$ 319,00

ltll

RS

15

950,m

DE

I\4OTOCICLETA E

MOTONETAS. SÔ8
DEMANDA, POR MENOR VALOR DA
HORA.HOI\4EM
R$ 21 250 00

LA SEGUNDA _ VIGÊNCIA

I

(e
*

,1,'.-1tx aLTo aLEGRE oo ptNDARÉ Âv. Joro Xxlll, S/N -Cê ro
CNPJ: 01.6.t2.8320001 -2.t

PREFE|TURA uNtctpÂL

Íía

2.1-O píêzo de vigêncie desie Têrmo dê Contreto têíá início a partÍ dâ dâia de assinahlra do
contíato que dêverá teí vigênc'à àté 31n21m21, píoÍÍogávêt na íorma do ad. 57, s1o, da Lei nô
8.666, de 1993.
3.

cúusulA

TERGE|RA

-

PREço

3.í. O valor do pÍêsente Termo de Contrato é de Rg 21.2í),00 (vinte e um mit ê duzonto3 o
cinquonta Íeais).
3.2. O cíonogÍama dê des,êmbolso será coníoamê quantitativo solacitâdo, nos t6Ímos da âlínêa.b.,
anciso XIV do art. 40, da Lei Federal n" 8.666/93.
3.3. No valor acimâ estão incluídas todes as dêspesas ordináÍies diretas e indirêtas d6@ffêntes
tÍabalhistas,

da exêcuÉo contralual, inclusivê tributos €/ou impostos, êncâígos sociais,

píevidênciários, Íiscáis e comêrciais incidêntes, taxa de administÍaçáo, frêtê, seguÍo
necesúrios ao olmprimênto integral do objêto da contÍalação.

4.

cúusuLA

QUARTA

e outros

- DorAçÃo oRçAiiENTÁRh

4.1. As despesâs dêco.renlês desta conlralaÉo estáo prcgramadas em doiaÉo orç€mentáriê
própria, prcvista no orçamênto do Municipio, para o exercicío de 2021, na dassafcãÉo abaixol

o2o7oo SECRETARTA DE 9AúDE
10 122 0119 20u o@o MANUT. Ê FUN'. DA sEc. MUNtc DE 9AúDE
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PESSOÁ JURID'C
s. cLÁusuLA

outNTA- paGAMENTo

5.í, O pagamênto será fêito pêlê Prefeituía Municipat de Atto Âtêgre do pindargMA, êm moeda

coÍÍêntê nacional, mêdiânte Taansferência Bancáóa Eletrônica, direto nâ Conta da Contrâtadâ e
ocoríêÍá até no máximo de 30 (trintâ) dias êpós a datá do Íêcobimentô definitivo do sêrviço
prestado, mêdiente a apresoíltâção da compêtênte Nota Fiscál ou Fatura:

5.1.í.4

CONTRATAoA dêvêrá protocolar na s6de dêslâ prêfeitura a solicitâ€o de
pagamento, êssinada ê carimbada p6lo representante lêgal da êmpÍêsa êín papel
timbrãdo, contendo o no do procêsso licrtalorio, as informaçóes pare crédito em contã
coíÍentê como: nome e número do Banco, nomê ô númeÍo da Agência e númêro da conla,
anexando a Nota Fiscâl devidamente atestâ, emitida sem rasura, om letía bêm legível,
juntamenle com cópia do contralo, ópia dã notê de empenho como tamtÉm as domais
certidóes etualizadâs Certiíicãdo dê Regulandadê de SituaÉo do Fundo de Garantia do
Tempo dê SêÍviço - FGTS, Cert,dão de Débitos Trabathistas - CNDÍ, Certidão Negaiiva
de Débito lunto à Previdência Socjat - CND, Cêrtidão Conjunta Nêgativa de Débitos
Rêlêtivos a Ínbúos Federais eà Dividâ Atrva da Uniào, expedida por oígãos da Secretariê
dâ Receila Federal do BÍasil e da Procuradoíia Gêrel da Fazenda Necronal, ê certidõês
negativas de débitos expedidas poí órgãos das Secretarias de Fazêndâ do Estado e do
Município.
5.2. Como @ndtção paía Administraçáo efetuar
as mesmas cgndições de hab itação;

o pagamento, a licilante ven@doía deveíá
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ. MA
Av. João Xxlll, S/N - Centro
CNPJ: 0r.612.632/0001-21

5.3. O recebimênlo não êxclui ê responsebilidade da ContÍatada pêlo peífeito desempenho do
materialfomecido, câbendo-lhe sanarquãisquêr inegulaíidâdes dêtêctedes quando de utilização
do rêíehdo matêriâli
5.4. A nota íscâl/fatrrê dêvêrá ser emitida pelâ píópíia Contratada, obrigatoriamentê com o
númsÍo dê inscriÉo no CNPJ, constanle da Notâ dê Empenho e do Contrato, nào se âdmitindo
notas fiscâis/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou dâ ínâtriz.
5.5. O pagamonto dar-se-á diíêlâmênte na conta corrênte da Contratada.
6. CLÁUSULÀ SEXTA- REAIUSTE E ALTERAÇÔES
6.1. O preço contratado e fixo e iíaeajustávê|.
6.2. Ev€ntuáis altêraçôês contratuáis rêgôÊseão pêla disciplina do art. 65 da Lei

n

8.666, dê

1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mâsmas condiÉês contrátugis, os acÍéscimos
ou suprêssôes quê se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte ê cinco por c€nto)
valoí
inicial atüalizado do contrato.
6,4. As supressões resultantês de acordo celebrado entre as partes contralantes podêrão
êxcêd€Í o limitê de 25% (vintê e cjnco por cento) do valor inicial atualizâdo clo conlÍato.

ó

7.

CúUSULA SÉN A- REA'USTE

E

ALTEMçÕES

7.'1. A CONÍMTADA Íicâ ciente que a mão de obra a ser ulilizâdê nê prêstaÉo do sêrviço ôontíatado
dêvêÍá sêr de primeira qualidadê, devidamêntê qualificadâ e treimda, sob sua respons€bilidade

§'í.o Os sêrviços â sêrem €xêcutedos pela CONTRATADA teráo garanliê pelo prezo dê 06

(sêis)

mêsês, sem limile de quilomêtragêm, contados â partir dê sua rê€lização.

§ 2.' As peçês e crmponentes foínêcidos e instalados peta CONTMTADA Íicâm por 6ta garantidas
como sêndo iseÍrto dê quaisquêr vicio ou defêitos p6lo prâzo mÍnimo dê 03 (TRÊS) mêses sem limitê
de quilomefâgem, devendo tal prazo ser conlado a pârtir da datia da emissâo da rêspêc1ivê nota Ísc€|.
§ 3,o A anolaÉo rêfêrente aos prazos de garanlia, no cáso dê s€rviços, será feita pêla CONTRATAOA
êm documênto à parto, que sêrá êntregue à Píofêiturâ dê Alto Alegre do pindârá a cada sêrviço
realizado, quando da liberação do veiculojá retiícado e, no câso de peças e componontês a ênotâÉo
deverá sêr fêite no corpo de respediva Notâ Fiscâ|.
8.

CúUSULA

OTTAVA

-

DA EXECUçÂO OOS SERVTçOS

8.í. A exêcução dos sêrviços de ollcina em goràl será formalizada poÍ inteÍmédio da êxpêdição dê
compêtênte Ordêm dê Serviços, obedecida a seguinte sistêmática peta CONTRATADA:

l- Retirada do veíorlo pela CONTRATADA- quando não onc€minhado peta
Alegrê do PindaÉ - no locál ondê sê €nconlrâr;

pÍóúa

Prefeitura de Alto

- AvaliaÉo dos defêilos apÍesêntados, registro em orçamento da CONTRATADA, dos servrçls
lll - Apíovâçáo do orçâmento peio fiscal do corltrato da Prêíeitura Municipâl dê Alto Alegre do PindâÍéll

lV

-

Encaminhamento dâ Ordem de Serviç! à CONTMTADA a Ílm de que, a partir do recêbimento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINOARÉ -íÚA
Av. Joâo Xxlll, S/N - C€ntío
CNPJ: 01.612.832/000'l-2í

V

-

Vl

Aplicár e utilizar na execuÉo dos s€Mços, c,esdê que, lodas as pêrtês envolvidas concord€m;

-

Emissão de Nota Fiscâl (NF) pela CONTMTADA e encaminhamento da mêsma ao íiscal de

contrato para que fáçá a avaliaçáo clos sêrviços prêstardos ê procêda o êncáminhamento da Nota Fiscal
párâ pagamêntojunto à unidâdê contábil-finânceira da Prefeitura de Alto Alêgrê do Pindaré,

§ í.' Â

CONTRATADA dev€rá iniciâr

e êxecuÉo dos dê cada sêNiço

imediatamente após o

rêcêbimento da Ordôm de Serviçoa, na qual consta.ão os dados que ideniríiquê o oÍgào solicjtante, o
veículo, a descÍição dos seÍviçDs a sêrem execllados ê o rêspêctivo vêlor Os sêrviços d€vêrão ser

êxêcutados obedêcendo êos requisitos de ouALloADE, RESISTÊNCn, FUNCIoNALIDADE E
SEGURANÇ4" previstos nas Normas do Ministério do Trabalho, ABNT, INMETRO, além do Código de
Defêsa do Consumidoí.
§ 2.o A CONTRATADA deverá êntrêgar os serviços sôlicitêdos em no máximo, 05 (cinco) dias úteis,
aÉs o sêrr inícjo. Na ocoírência de fatos justifiúvêis ou da complêxidade dos servaços, a êntregâ
podêrá ser pronogêdâ, dosde que âcêita e âúorizáda pêla Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, airâvés
da fiscalizâçáo do contíato

§ 3.o As solicilâçõês, alravés da Ordêm de Sêrviços, somênte poderão seí efêtuadas a partia da
assinêtura do presente contrato.
§

4.'A

CONTRATADA responsabilizar-se-à pelos veÍo.rlos retirados oú recebidos pâra mânuten€o,

assumindo total responsabilidade por quarsquer damos ou prejuízos causados á PreÍôilura de Alto
Alêgíe do Pindaré ou a leÍceiros, a partir da retiÍada do locâl de socorro, ou recebimento do veículo,
até a €ntr€ga definitiva do serviço.
§ 5,o O recebimento e aceilaÉo dos servjços, obieto desta licitaÉo, será realizado por intêrmódio dos
fiscais de coíÍrato dêsignêdos pêla Prefêiturâ de Alto Alegre do Pindaré, nomeados por aio executivo
aÉs a homologaÉo desle procedimonto licitalório, quo acompanharáo toda sua execuÉo ê verificârão
o clmprimênto de todas as exigêncjas
§ 6.'Após a entrega dos seNiços conforme OÍdêm de Serviço êxpedda pela Pre{eituía de Alto Alêgre
do Pindaré, ê kanscoridos 5 (cinco) diâs paÍa possivêis têstês de âceitaçáo, náo havêndo verificâdo
inêgularidadês e eslando o sêrviço adêquêdo aos termos do Contrato e do Editêlde Licitaçâo, os íscais

encaminhârão a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA parâ trâmite dê pegâmênto. Durante os 5
(cinco) primeiÍos dias é consideÍado recebimento provisório, sendo depois dêsse período, rec€bimento

dêíinilivo.

§ 7.'O serviço

prestiado somentê sêrá considerado concluÍdo mediantê
Rêcebimênto Dêfiniiivo pêla Comissáo de Fiscalizâçáo do Contrato.

§

a emissáo de Termo de

8.o O recêbimênto deÍlnitivo do objeto dêsle Contrato não exrme 6 CONÍRAÍADA de sêr
I 666/93 ê alleíaÉes, pela má qualidade

rêsponsabilizada, dênlro das penalidêdss prêvislas na Lei
que venhâ a ser constatâda nos servjços píeíêdos.

9.o As decisÕês ê providênciâs quê ultrapassaÍêm â compêtência dos empregados nomeados
dêvêrão ser solicitadâs ao Sêúêtário de Administração dÉ PÍefêituÉ de Alto Alegrê do Pindâíé, em

§

têmpo hábil, pâÍa a êdoção dâs mêdidas conveôiêntês.
9. CLAÚSULA NOVA

-

F|SCALTZA9ÂO

izâçáo da êxecuçáo do objeto será efetuada por Representente dêsignado pela
TE

*

@1
,:

.:' .'"

PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ALTOALEGRE OO PINDARÉ. MA
Av. Joáo Xxlll, S/N - câítro
cNPJ: 01.612.832000í -2í
10.

CúUSULA DÉCIi'A - OBRIGAçÔES DA CONTRAÍANTE E DA CONTMTADA
'10.í. As obngâçôês da CONTMTANTE ê da COI{TMTADA são aquêlas pÍ€vistas no Íêrmo dê
Refêrénciê.

ír. cúusuLA DÉclüA pRrmElRA- SANçoES

1'1.í

ADiflNTSTRATTVA§

Cometê infÉção adminislrativa rlos termos da Lei

no

8.666, dê 1993 ê dâ Lêi n" 10.520,

dê 2002, a Confatada quê:

11

1.1 inexec!Éo totál ou pârcialmentê qualqueí das obrigaçóes âssumidas

2
.3
11.1 4
11 1.5
11.1.6
11 1
11.1

11.2

êm

deconênciâ da conlratação,
ensêier o rêtardemênlo dâ oxocuÉo do objêto;
fÍâudâr nâ execução alo contraio;
comportâÊse de modo inidôneo;
cometer fraucle fiscâ|,
náo mantivêr a proposla.

A Contratada qlr€ comêtêr qualquer das aníraçóes discriminadâs no subitem acima
ficêrá suioitâ, sêm prejuizo da responsabilidade civil ê qiminal, às seguintês sânçõês:
advertência por Íaltas leve§, assim êntêndidas aquelas quê não acârÍetêm
prejuízos signiÍcâtivos para a Contraiante;
multa moratóía de 0,3% (zero virgula três por cento) Por dia de âtraso injustiÍcado
sobre o vâloí da parcêla inadimplida, até â datiâ do êfêtivo inedimplemênto, obsêNândo o limite de
30 (trirÍá) dias;
múlta compênsatória de 10oÁ (doz por conto) sobro o valor total do conttato, no
11.3
caso dê inexêcução total do objeto;
em cáso de inexecuÉo parcjel, a multa compênsâtória, no mêsmo percêntual

1'1.21

íí,3

1
11.32
do subitem acima, será êplicáda de forma proporcionãl à obíigaÉo inadimplidâ;
11.3.3 suspênsâo de licitaÍ ê imp€dimênto dê contratar com o órgáo, êntidade ou

unidade administretiva pêla qual a AdministíâÉo Públicâ opeÍa ê âtua concretamentê,
pelo prazo de até dois anos;
impêdimenlo de licilar ê contrâtiãr com o Município de Alto Alêgrê do
Pindaré/MA com o consequente dêscrêdênciêmênto no Sastêma de Cadastro Próprio dâ

113.4

PMMPP/MA pelo prázo de êté cinco anos;
'11.3.5 declârâÉo de inidonêidadê pârâ licilar ou contrátff com a AdministrãÉo
Públicâ, ênquanto p€rdurar€m os motivos dêteÍminantês da puniÉo ou âté que seja
promovida a rôabilitáçáo perante a própriâ âúoridadê quê aplicou a pênalidade, que será
concedida sêmpre que a Conkatada ressa.cir a Conkatantê pelos prêjuízos causados;
11.4 Também ficam suieitês às penalidades do art 87 lll ô lV dâ Lêi no 8.666, de 1993, a
ContÍatadâ que:
1 1.4.1 tenha soírido condenâção dêínitiva por píâticâí, por mêio dolosos, íraudê flscal
no íecolhimênto de quâisqueí tributos;
11.4.2 tenha praticado atos ilicitos visando â íÍustÍar os objetivos da licitaçáo;
1l.4.3demonstre náo possutr idoneidâde pera contÍataÍ com a Administrâçáo Ém viriude de
atos ilícitos praticados.
í1,5 A âplicaÉo do quâlqLreí das pênâlidâdês prêvistas aêalizar-se-á em procêsso
administrativo que asseguÉÍá o contradalório ê â ampla dêfêsa à Contratada, observando-se o
procêdimento previsto na Lei n'8 666, de 1993.
A autoridado competente, na aplicaÇão das sançôês, levaé em considêraÉo
11.6
da conduta do inÍrator, o cáÍáter êducâtivo da pena, bêm como o dano causado
o pÍincípio da proporcionalidadê.
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11.7
12.

As penalidades seráo okigâtoÍiamenle rêgistradas ôo Srstemê de Cadêstro Próprio da

CúUSULA DÉC| A SEGUi'|DA -

RESCTSÃO

í2.1. O prêsêntê Têrmo de Contralo podêrá ser rescindiclo nês hipóteses previstas no art. 78 da
Lei no 8.666, dê 1993 com as consequêncaas indicadas no art 80 da mesme Ler sem prejuízo
das sanÇóes aplicávêis.
12.2. É admissivel a fusáo, cisáo ou incorpoÍaÉo da contralada coÍn/em outrâ pessoa iurídica.
desde que sejam observados pêla novâ pessoájurídicá todosos requisitos de habilitaÉo exigido§
na lcrtaÉo onginêl; sêFm manlidas a§ dsmais cláusulas e condiçô€s do contralo; náo haja

preiuízo

à execuÉo do obielo pactuado e haja a anuência express da AdministrêÉo

à

continuidade do contrâto
'12.3.

Os casos de rêscjsão contrâtual seráo íormalmente motivados, asseguíandô.se

CONTRATADA o dirêito á pévia ê ampla defesa
'12./í.

A

CONTRÁTADA reconhêcê os diaeitos da CONTRÂTANTE em caso
no 8 666, de 1993

de

à

rêscisão

administ.ativa prêvistâ no art 77 da Lei

í2.5.

O têrmo de rêscisão sêíá p.êcêdido de Relêtório indicátrvo dos seguintes asp€ctos, coríorme

o câso:

12.5.í. Balanço dos evenlos contraluaisjá cumpridos ou paroalmente cumpridos,
12.5.2. Reiação dos pagam6ntos já eÍetuados e arnda devidos;
12.5.3. lndenizaçôes ê multas
13.

CúUSULA DÉCrirA

TERCETRÁ

-

VEOAçÔES

13.í. E vêdado à CONTMÍADA:
í3.í.1. cáucionar ou uiilizar êste Termo de Contrato para quãlquer opeíaÉo financêira;
13.í.2. intêrrompêr a êxecuÉo contÍâtual sob âlêgáÉo de inâdimpl€msnto por paíte de
CONTRAÍANÍE, salvo nos casos previslos em lei
14.

CúUSULA DÉCtuA OUARTA

í4.í.

-

DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos sêrão dêcididos p€la

CONÍMÍANTE, sogundo as disposi@ês contidas
10
de 2002 e demais normas gerais de licitaçõês e
d6
1993,
na
Lei
n"
520,
na Lei nô 8.666,
contratos administrâtivos e, subsidiariamênte, sequndo as disposiÉes contidas na Lêi no 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - ê noímas ê princípios gereis dos contrátos.
15.

CúUSULA DÉCIi/lA OUINÍA

-

PUBLICAçÃO

lncumbirá à CONTRATANTE providenciâr â publicaÉo desle in§humento, por eírato, no
Diário Oficial do MunicÍpio, no píazo prêvisto ne Lêi no I 666, de 1993.

í5.í.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA _ FORO

16.í. O Foro paía solucionar os litígios que dêcônêÍem da execuÉo deste Termo de Contíato
sêrá o dâ Comarca de Santa Luzia/MA.

do pactuado, o paesenle Termo dê Contíato foi lavrado êm kês (três) vias de
de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contralânles

Páginâ 6 de 7

*

Folhãs n9

@1
.....í;-,

PREÊEIÍURA MUNICIPAL DÉ ALÍO ÂLEGRE DO PINDARÉ . MA
Av. João Xxlll. S/N - CentÍo
CNPJ: 01-612.E320001-21

l4\o Aleg,éío Piidàté

,sÁrÁs cosrÁ DÁ srlvÁ

.""#i":,k"!âifff^-,,
Secdána

t

Municipal de Saúde
de Alto Alegrc do Pindaíé (MA)

TESTEMUNHAS:
Nome

""'oyl

oJ

Responsável legal da CONTRATADA
c DA stLvA PEÇAS ACESSOR/OS - EPP
CNPJ n' 07 210.58 (n1-13

.fi
-]lcllom€
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PF:
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