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PREFE|TURA Mu lctpal o€ aLToaLEGRE oo ptNDARÉ - MA
Âv. João XX , S/N - Cênrro
CNpJ: 01.612.832000í-21

CONTRATO NÔ 28íT2O2í|PMAÂP
PROCESSO N.339/202í

coNTRATo DE pREsÍAÇÃo DE sERvtço euE
ENTRE st CELEBRAM o ituNtcipto DE ALTo
aLEGRE oo ptNoaRÉ E A EMPRESA t. c. DA stLvA
PEçAS ACESSORTOS _ EPP, CNPJ

DESCRTÇÂo/ESpEcrFtcAÇÁo UND
VALOR
TOTAL

sERVrçO DE MANUTE

07.2í0.58í000í-í3, NA FORMA ABATXO:

O MUNIC|PIO OE ALTO ALEGRE DO PII{OARÉ,/TiA, AtrAVéS dã PREFEITURA MUNICIPAL OE
ALTO ALEGRE OO PTNDARÉ- p AAP/MA, sediada ns Av João )(xllt, S/N - C6nlro, Alto Alegrê do
Pindaré/MA CNPJ no 01.612 8320001-2i, dorâvante designâda CONTRATANTE, nestã ato
representado rêspeclivamênte pelo Prêfeito Muniopat Sr. FRANCTSCO DANTAS RIBEIRO FILHO,
brasileiro, casado, portador da Cédutê dê ldêntidêdê RG nô 2011392-7, ê inscrito no CpF sob o no
125.76131347, residenle ê domrcitiado na Rua J p Atmeida, n.351 Baino - Rurat, CEp no65.398_
000, nesta Cidade e a empresa l. C. DA STLVA PEçAS ACESSORTOS - Epp, inscrita no Cadêstro
Nacional dê Pessoa Jurídicá - CNPJ no 07 210_54í@Oj13, com sedê na Avenida Têbajâra, n. 02,
Bairro Centro, CEP: 65.390{00, Santa Luzia - MA, nesle ato denominâda COntnAflOl
rêprêsên-tado nêste a]o por seu proprietário |SAIAS COSTA OA STLVA brêsiteiro, cásado, portado.
do RG no 0000429955976 SSP/I\4A, inscrilo no CpF sob o no 834.248.813.68 RESOLVEÍ$ cêtebrar o
presênte_Contrato refêrente a Ata d6 Rêgbtro dê prêço n.o O6/u2O2llCpUpllAAp originária do
Prêgão Pr63ênciel SRP n" 01712021, com fundâmento da Ler no 8.666, de 21 dê junho de 1993, da
Lei no 10 520, e na Lea no 8 078, de 1990 - Código dê Dêfêsa do Consumidor, mêdlante as seguintes
cláusulâs e condiçóês:

t. cúusuLA PRtirÊtRA - oBJETo

1.1.O objeto do presente Termo de Contrato é a prestação de aêÍviços continuadog dê
manutenção (p.êv6ntiva e coÍÍetiva) e reposição de poças dos vêiculos que compôtm a
Írota da Prefeitura Municipal dê Àto Àêgrê d,o pindaré/ÍúA, conforme especific€çóês e
quantitativos estâb€lecidos no Edital do prêgáo identiÍlc€do no preâmbulo e na proposta
vencêdora, os quais jntêgram êste inslrumento, indepêndênte de trênscriÉo

1,2. A discíiminaçáo segue abâixo:

PRÊVENTIVA E CORRETIVA DE
VEICULOS DE LINH{CATEGORIA LEVE
E MEDrA (uTtLrrÁRto), soB DEMANDA.
POR MENOR VALOR DA HORA.HOMEM

100 R$ 319,00 RS
31.900,00

52.900,00

Folhas n9

Processc n:

VALOR
UNITARIO

SERVIÇO DE MANUTEN
PREVENTIVA E CORREÍIVA DE
vEículos DE LtNHÁ/cArEGoRiA
PESADA. SO8 DEMANDA. POR MENOR
VALOR DA HORA-HOMEM

R$ 210,00

EGUNDA - vtcÊNcta

I

Pá8inã 1de 7

R$
21.000 00



PREFEIÍURÂ MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - A
Av. João Xxttt, S/N - C€ÍtÍo
cNPJ: 0í.61 2.832/0001-21

2.1. O pÉzo de vigência deste Tênno de Contrato teíá inícjo a partir da data dê assinatura do
contrato quê dêverá teÍ vigênoâ até 3íl1zm2l, prorrogável na forma do art 57, s.1., da Lei n.
8.666, de 1993

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREçO

3.1.O valor do presênte Termo de Conlrato é dê R$ 52.9OO,OO (cinquenta e dois mit o
novêcênto3 r9ai6).

3.2. O cronograma dê desembolso sêrá conformê quantitativo solicitado, nos têmos da alínea
"b', inciso XIV do aÍl. 40, da Lei Fedêrât no 8.666,€3

3.3. No valor âcima estáo incluídas todas as clespesas ordináriês direles ê indiretas de@rÍentês
da 6xêcução contratual, inclusivê lributos ê/ou impostos, oncârgos sociâis, trabalhistas,
previdênciários, fiscais e comêÍcjeis incidêntês, tera dê adminisirado, ftêle, seguro e oulros
nêcessários ao cumprimento integÍaldo objêto da conhatação.

4. CúUSULA OUARTA - DOTAçÃO ORça ENTÁRn

4.í. As despesâs deconentes desla contrataÉo êstão programadas em dotaçáo orçâmentána
própria, prevrsta no orçámênlo do Munrcipto, paía o êxêrcicró de 2021 na classr-ficaçãó abajxo

O2O2OO SECRETARIA DE ADMINISTPúÇAO E FINANçAS
a4 122 0046 2007 00OO MANUÍ. E FUNC DA SEC DÉ ADMTNTSTRAçAO E FTNANÇAS
3 3 90 39 0O OUTROS SERWÇAS DE TERCFJROS - PESSOÁ JURIDiC

5. CúUsuLA QUINTA - PAGAMENTo

5.1. O pagamento será íêilo pela prefeitura Municipal de Àto Alegre do pindáráMA, êm moêda
conente nacional, modiante Transêrência Bancária Elêlrônicá, di;eto na Conta da Contratada e
ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do rêcebjmento dêfinitivo do sêrviço
prestado, mediante a apresêntâÉo da compelentê Nota Fiscal ou Falura:

*

w3

5.1.í.4 CONTMTADA dêverá protocolar na sedê desta prêfeitu.a a soticitaÉo de
pagamento, assinâda e cârimbada pêlo represêntante legât da êmprêsa em pap6j
timbrado, contêndo o nô do processo licitâtório, as informafêes paÍê cíédito em conla
crrreniê como: nome ê número do Banco, nome e número da Agência e número da
conla, anexando a Notâ Frscatl devidamente atesta, emilida sem ràsura. âm têtra bem
legível, junlamente com ópia do contralo ópia da nola de êmpenho como também as
demais cerlidões atualizadas: CertiÍicado de Regulandade dê SituaÉo do Fundo de
Garanlia do Tempo de Sêrviço - FGTS, Ceítidáo de Débitos Tíabàlhistas _ CúDT.
Cortidão Nêgativa dê Débilo junto à paevidêncÉ Sooat - CND. Certrdão Conruntê
Negaliva dê Débitos Relêlivos a Tíibutos Federars e à Divida Ativa da Unrão exddidê
por órgãos da SêcÍeteria dá Receita Federal do Brasil ê da procuradona Gêrat da
Fêzenda Nacional, e cêtdõês nêgativas de débitos expêdidas por órgáos das
Socretârias de Fazênda do Estado e do MunicípÍo

cnndiçáo paía AdministrcÇêo efetuat o pagâmenlo, a deverá

F.th", "":-l! 
( 

'

Processo n1

coúíçíes de h a bilitaçÂo,
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PREFEITURA MUNICIPAL D€ ALTO ALÊGRE DO PINDARÉ, MA

Av. João Xxlll, S/N - C€,ltro
CNPJ: 0't.8í2.8320001-21

5.3. O íêcebimênlo não exclui â rêsponsabilidade da CoíÍrêtâda p€lo peíeito desempenho do
mêlerial fornêcido, cábendo-lhe sanar qúaisquer inêgularidêdês dêtectadas qLtando dâ
utilizaçáo do rêfericb material
5.4. A nota Íscêl/fature devêÍá sêr êmitidâ pêlâ prôpria Contratada, obíigatoriamentê com o
número de inscrição no CNPJ, constante da Nola dê Empenho ê do Contrato, nào sê admilindo
notes fiscâis/fafuras êmitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.5. O pagamento dar-se-á dirotamente na conta coírentê dâ ContÍatada.

6. CúUSULASEXTA- REAJUSTE E ALTERAçÕES

6.1. O pÍêço conlrâtâdo é fixo e iíÍeajustável.
6.2, Evêntuais âlteraçóes contÉluâis reger-se-ão pete djscrplina do art.65 da Ler
1993.
6.3. A CONTMTADA ó obrigada a aceitar, nas mesmâs condiçôss conÍatuais,
ou §uprêssôes quê sê Íizêrem nêcessários, alé o limilê de 25% (vintê e cinco
valor iniciâl âtualizâdo do conlrato.
6.4. As suprêssôes resultantes de êcordo celebrado entre aa partes contratantes podêrào
excedeÍ o limite de 25% (vinte e cinco poa cento) do valor inicial atualizado do contÉto.

7. CúUSULÁ SÉÍtt A- REÀTUSTE E ALTERAçOES

7.í.A CONTMTADA Íicâ cjente que a mão de obra a seí ulilizada na prestaÉo do servjço
conlratado dêverá ser de primêtra qualidade, dêvidamente qual:ficada e trêinada, sob sua
responsabalidade.

§ l.'Os serviços a serem êxêcutados pela CONTRATADA teÍão garentia pelo prezo de 06 (seis)
mêses, sem lim,te de qutlomêtaagêm, contados a partiÍ dê sua Íeêlização.

§ 2.o As peças e componenles Íornecidos e tnstalados pela CONTRATADA Ícâm por ela gaÍantidas
como sendo isenlo de quaisqueí vicio ou defeitos pêlo prazo minrmo de 03 (TRÊS) mêses sêm timiie
d6 quilometragsm, devendo tal prazo se. conlâdo a pariir da dalâ da emissão àa respecliva nota
fiscê1.

q 
^3-i]\- _a_rlrtição referente aos p€zos de garantia no caso de serviços, será feita pela

CONTRÂTADA êm documênto à partê, quê sêíá entregue á preÍettura de Alto Aloqre do pindaré a
cade serviço realizãdo, quando da liberaÉo do vêícuto já retúc€do e, no ca-so de peças e
componentes a anotação deverá ser Íeita no corpo de respediva Noia Fiscal.

8. CúUSULA OTTAVA - OA EXECUÇÃO OOS SERVTÇOS

8.í. A execuÉo dos serviços clê ofcina om g€ral sêrá íormâlizada por intêrmédio da expêdiÉo de
compêtente OÍdom do Sêrviços, obêdecida a seguintê sistemática pelê CONTRATADA:

l- R€tirâda do vêícuo pela CONTRATADA - quando náo enceminhado p€lê própria prêfêitura d€
Alto Alegrg do Pindaré - no locâl onde se ên@ntraai

Folhas n1

Rublica:

os acréscimos
por cento) do

nô 8 666, de

dollj[,19;111;;Ti,""H1#:.#:ffi"HT:Tr#+'l"iüfi fr :e'nfu \ tri
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PREFEITURA MUI{ICIPAL DE AL'O ATEGRE DO PINDARÉ - i'A
Âv. João Xxlll, S/N - Cêí|tÍo
CNPJ: O'1.612.432/0001-2í

lV - Encaminhamento da Ordem d€ Sêrviç. à CONTRATADA a fim de que, a partir do recebimênto
execute os seíviços,

V - Aplicár ê utilizêí na êxecuÉo dos serviços, desde quê, todas as partes envolvidâs concordem;

Vl - Emissão dê Nota Fiscal (NF) pêla CONTRATADA ê encamrnhamento dâ mesma ao fiscal de
contrato pâra que façê a avalíaÉo cbs serviços pÍestad)s e proceda o encaminhâÍnênto da Nota
Fiscal para pagamenlo junto à unidade contábrl--íinanceira dã Prefeiturê de Alto Alêgrê do Pindaré;

§ 1.' A CONIRAIADA deverá iniciar a execuÉo dos dê cada serviço imêdiatâm€nte âpós o
rêcêbimento da Ordêm dê SeÍviço3, na qual constaíão os dados que identifiquê o órgão solicitantê,
o veículo, a d€scÍiÉo dos serviços a serem execulâdos 6 o rêspêclrvo- valor. Os sêrvigos devorão seÍ
exêcutados obedecendo âos requisilos de OUALIDADE, RESISTENCIA, FUNCIONALIDADE E

SEGUMNÇA, previslos nas Normas do Ministério do Trabalho, ABNT, INMETRO, além do Código
de Defes6 do Consumidor

§ 2." A CONTRATAOA deverá entÍêgar os sêíviços soliotâclos êm, no máximo, 05 (cinco) dias úteis,
aÉs o seu inicio. Na ocoírêncja de íatos justifiévêis ou da complêxldadê (bs sêíviços, e erÍrega
poderá seÍ píorogêdâ, desdo quê êcêita e auioíizada pêla Prefêitura de Alto Alegre do PindâÍé,
através da frscálizaÉo do contralo.

§ 3.o As solicítaçôes, através da Oídêm de Serviços, somêntê podêrâo sêr êfetuadas a partir da
assjnaiura do prêsentê conkato.

§ 4.o A CONTRÂTADA responsabilizâ r-sê-à pelos veículos rêtirados ou recêbidos para mênutenÉo,
ãssumindo lotal responsebilidâde por quaisquer damos ou prejuízos eusâdos á PrêÍêiturâ dê Alto
Alegre do Pindaré ou a terceiros, e pâítir da retirada do locál de socono, ou r6cobimonto do vêiculo,
até â entíegâ definitivâ do serviço.

§ 5.o O rec€bimenio e âcêitaÉo dos serviços, objêto dêsta liotaÉo, sêrá realizado por intêrmédio
dos fiscâis dê conlrato dêsignados pela Prêfeitura de Alto Alegre do Pindaíé, nomêados por ato
exêcutivo, após a homologação dêstê procêdimento licrtalório, que acompanharào toda sua oxêcuÉo
ê vênÍcaráo o c,umprimento dê todâs âs exrgênclas.

§ 6.0 Após a êntíega dos seÍviços conforme Ordem de Serviço expêdida pêla PrefêituÍa dê Alto
Alegre do Pindaré, s tÍanscorados 5 (onco) dias para possiveis testês de aceitaÉo, nEo havêndo
vêriícado in€gularidades e esiando o serviço adêquado ao§ termos do Contrato e do Edital de
Licitâçâ) os fiscaas eocaminhaíão a Nota Fiscal emitidã pêla CONTRATAOA para iÍâm,te de
pagamento. Durêntê os 5 (cinco) primeiros dias é @nsideÍado recebimento provisório, sendo depois
desse período. rec€bimênto deÍinitivo.

§ 7," O sêrviç! prBstado somente será considerado concluido mediantê a emissáo dê Têrmo dê
Reoebimênto DeÍinitivo pela Comissão dê Fiscalizâção do Contrâto.

§ 8.o O recrbimento definitivo do objeto deste Contrato não exime a CONTRATADA de sêí
responsabilazada, deôtío dás penâlidâdês previsias na Lêi 8 66&93 e alteraçóês, pêla má qualidadê
que venha a ser constâtâda nos serviços prestados.

§ 9.o As dêcisões e provi(Éncias qu€ ultrapassarem a compêtência dos emprêgado§

tempo hábil para a adoÉo das medidas coôvênientes.
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE ALÍo ALEGRE Do PINDARÉ - MA
Av- João Xxlll, SrN - Cêntro
CNPJ: 0í.6'12.8320001-21

9.í. A fiscâlizaÉo da êxecuçáo do objêto seíá efetuada poí Rêprêsêntânte dêsagnedo pêla

CONTMTANÍE.

10. cúusuLA oÉcrMA- oBRTGAçôES DA CoNTRATANTE E DA CoNTRATADA

í0.í, As obrigâ9óes da CONTRATANTE ê da CONTRAÍADA sáo aquelas previstas no Termo
dê Referênciâ.

íí. cúusuLÂ DÉctüa pRtMEtRÀ- saNÇÕEs aDtttNtsrRATÍvas

11-1 Comotê infÍaçáo edministrativa nos termos da Lêi no 8.666, de 1993 e da Lêi no

10 520, dê 2002, a ConlÍatada que:
'11.1.1 inexecuçáo total ou parc.lalmente qualquer da§ obngaçôes assumidas êm

dêcorrência da contrâtaÉo;
1 1 .1 .2 ênsejar o retardamento dâ êxêcuçâo do objeto;
1 1 ,1 3 fraudár na exêcução do contrato;
11.1.4 comportaÍ-se de modo inidÔneo;
11.1.5 @meteí fíaudê Íscâl:
11 .1 ô não mantiver a proposla.

11.2 A Contratada qúe cometêr qualquor das inírações discÍiminadas no subitêm âcama

íicârá sujêita, sêm prejuízo da rêsponsabilidade civil e cÍiminâ|, às seguint€s sançô€s:
11.2.1 advertência por faltas levês, assim êntendidas aquelas que náo acanetem
prejuízos significaüvos pâÍa a Conlíatante;

íí.3 multa moÍetóriâ dê 0,3% (zeío ví.gula três por cênto) por dia d€ alraso injustiÍcado
sobÍe o valor da parcêla inadimplida, até a data do êfelivo inadimplemento, observando o limite
de 30 (trintá) diâs;

11.3.1 multa crmpensatóiâ dê 10% (dez por cento) sobrê o vâlor total do contrato,
no câso de inexêc!Éo totâl do objêto;
11.3.2 em câso clê inexecuçáo parcral, a multâ compensatória, no mesmo pêícêntual
do subitêm acima, será aplicada de forma proporcional à obrig6Éo inadimplida;
11 3.3 suspensâo dê licitar ê ampêdimento dê contÍataí com o óígão, entidádê ou
unidade administrativa p€la quel a AdministraÉo Públicá opêra ê alua concÍêtamênlê,
pêlo prazo de até dois anos;
11.3.4 imp€dimênto de licilar ê @nlrâtâí com o Município de Aito Alegre do
Pindaré/MA com o cónsêquenlê dêscredenciamento no Si§têma dê Câdaslro Próprio da
PMMPP/MA pglo prazo dê até cinco anos;
'1'1.3.5 declaraÉo de inidoneidadê para licitaÍ ou contratar com a Administração
Públicá, enquânto perdurarêm os motivos dêterminântes da puniÉo ou âté que §eia
pÍomovidâ â rêabilitaçáo perantê a própriâ autoÍidade que aplicou a penalidade, quê sêÍá
conc€dida sempre que â Contráada ressaÍcrr a Contratantê pêlos Preiuízos câusados;

11-4 Tâmbém ficâm suieitas às penalidades do art- 87, Ill ê lV dâ Lei no 8.666, de '1993' â

Contrâtâdâ que:
11 4.1 tênhâ sofÍido cond€oâção dêfinitiva por praticár, poí meio dclosos, fraudê
fiscal no rêcolhimento de quaisquêa tributos;
11 4.2 ienhâ prêlicado alos iiícrtos Msando a tustrâí os objetivos da licitação;

11 4.3dêmonstíe nâo possuir idoneidâde para conlratar com a AdministÍâÉo em
âtos ilícilos praticados

A aplicação de qualquer das pênâlidadês PreMstas realizar
vo que asseguraÍá o contrãditório e a ampla dêíesa à Contratada,

11.5

islo na Lei n'8.ffi, de'1993

Página sde 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTo ALEGRE Do PINDARÉ - MA
Av. João )«lll, s/N - cêrÍÍo
CNPJ: 01.612.832/000í-2í

íí.6 A autoridade competente, na aplicrÉo das sançóes, tevará em consideração a
gravidadê da conduta do inftaior, o câráteÍ êduc€tivo da pêna, bem como o dano causado à
Administraçáo. obseNâdo o princÍpio da proporcionalidadê
11.! As penalidadês seráo obrigâtoíiamênte íêgiírâdas no Sistêma de Cêdastro próp.io

í2. CLÁUSULA OÉCII/IA SEGUNDA - RESCISÁO

í2.í. O prêsênte Têrmo dê Contrato poderá ser rêscindido nas hipóteses previslas no art. 78 da
Lei no 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no êÍ1. gO da mêsma Lêj, sêm prejuÍzo
d€s sançôês aplic:ivêis.
12.2. É admissível a fusão, cisào ou incorporaÉo da contratada coÍl/êm outra pessoa luridica,
dêsde quo sejam observâdos pela nova pêssoa jurídic€ lodos os rêquisitos de haúilitação
êxigidos na lacitaÉo originêl; sejam mantidas as dêmais cláusulês e candiÉes do contrâto; ;ão
Laja ptquízo à execuçáo do obiêto pactuado e hâja a anuência expressá da Administraçéo à
continuidâdê do corÍrato.
í2.3.Os casos de rescjsão coniratual seíão formalmente motivados, assêgurando_sê à
CONTMÍAoA o drreito à pÍévia e ampla dêfêsa.
12.4.A CONTRATADA Íeconhece os dirêitos da CONTMÍANTE em câso de rêscrsão
administraliva prêvrsta no aÍt 77 dâ Lêi no 8.666. de 1993.
í2.5. O termo dê r€scisâo será prec€dido de Rôlatório indicativo dos sêguintês aspectos,
conÍorúe o c€so:

í2.5.1. Balânçô dos eventos contÍatuais já cuínpridos ou parcialmentê cumpíidos;
12.5.2. Retaqáo dos pagamenlos já efetuados e ainda devidos;
í2.5.3. lndênrzaçóês e multas

13. cúUSULA DÉcIMA TERGEIRA - VEDAçôÊS

í3.1. É vedado à CONTMTADA
13.í.í. cauctonaÍ ou ríjlizar êstê Têrmo de Contralo parâ qualquêr operação Íinancêire'l3t'Í.2interromper a êxecuçáo conlratual sob ategaêo oà inãoimpiemeâto por parle da
CONTRATANTE. salvo nos casos previstos êm tei. '

14. CúUSULA OÉC|MA QUARTA - OOS CASOS Oaii SSOS.

'14,í. Os casos omissos sêrão clêctdidos pela CONTRATANTE, sogundo as disposiçõês contidas
na Lêi no 8.666, de .1993, na Lei no jO 520, de 2OO2 e demars ãormas gerais dá ticitaçóes ê
contratos administrativos e, subsidianamente, sogundo as dispostçôes coniidas nâ Lei no-g O7B,
dê í990 - Código dê DeÍes€ do Consumidor - ê normas e princípioé gerais dos contÍatos.

't5. cúusuLA oÉctMA eu|NTA- puBltcaçÂo

15:1, 
l1ryTgnÍ 

?-COI-{TRATANTE provadenciar a pubticaÉo deste instruínênto, por eírato, no
urâno Oioal do Municipio no prazo píêvtslo nê Lei no I m6, d€ 1993.

í6. CúUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

solucionar os litígios que doconerem dâ execução deste
de SaÍita LuzaalMA.

16.1. O



Processo n1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALÍO ATEGRE DO PINDARÉ . MA
Av. João xxlll, síN - cêntro
CNPJ: 01.612.832000í-21

Para fiamêza ê vêlidade do pacluado, o presente Termo dê Conlrato foi lavrado em tÍês (três) viâs de
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Iesal da CONTRATANTE
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Responsável legal da CONTRATADA

L C. DA STLVA PEÇAS ACESSOR/OS - EPP
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