
PREFEITURA DE
1

211
Continu» 9 construçdo óa Cidade que queremos

CONTRATO N® 603/2022-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2021.11.25.0032/2021/13.04.001/2022
ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N® 10/2022 - SRP - DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE ANAJATUBA - MA

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E
GESTÃO TRIBUTÁRIA E A EMPRESA IVETE
DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI, NA
FORMA ABAIXO:

Por este instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, situada na Praça
Prof. Joca Rêgo, 121, Centro. Balsas, inscrita no CNPJ sob o n° 06.441.430/0001-23, através
da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA,
neste ato representada pela Secretária Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão
Tributária, a Sra. CAMILA FERREIRA COSTA, portador do CPF n° 002.231.343-50, residente
e domiciliada na Cidade de Balsas, doravante simplesmente CONTRATANTE e a empresa
IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.°
02.321.416/0001-37, com sede na Rua Roseli Vasconcelos Mendes, s/n, Quadra 001, Lote
011, Bairro Beira Rio, na cidade de Teresina/PI - CEP 64.075-585,neste ato representa pela
Sra. IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES, portadora do CPF n.“ 429.019.443-53,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, celebram o presente Contrato de
prestação de serviços de Locação de Veículos de pequeno e médio porte, mediante
adesão a Ata de Registro de Preços n° 2021.11.25.0032/2021/13.04.001/2022, decorrente
do PREGÃO ELETRÔNICO N** 010/2022, gerenciada pela Secretaria Municipal de
Administração do Município de Anajatuba/MA, formalizado nos autos do PROCESSO
ADMINISTRATIVO N® 2021.11.25.0032/2021, com fundamento na Lei Federal n°
10.520/2002;regulamentada pelo Decreto Municipal n° 023/2021, aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações posteriores,
a Lei Complementar n® 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de locação de Veículos de
pequeno e médio porte atender as necessidades da Secretária Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária do Município de Balsas/MA, conforme especificações
descritas no Anexo II - TERMO DE REFERÊNCIA do edital da licitação na modalidade
Pregão, sob o n° 010/2022 da Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA e em conformidade com
a proposta apresentada pela CONTRATADA no referido processo licitatório.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor global do presente Contrato é de R$ 1.481.700,00 (um milhão quatrocentos e oitenta
e um mil e setecentos reais), conforme planilha no Anexo I:

IVETE DE
OLIVEIRA
RIBEIRO
ALV£5:4290
1944353

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

Integram o presente Contrato, independente de transcrição;
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Edital do Pregão Eletrônico n.® 010/2022 - Prefeitura Municipal de Anajatuba/MA
Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;
Ata de Registro de Preços N° 2021.11.25.0032/2021/13.04.001/2022 .

I.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato será de doze meses contados de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA > DAS CONDIÇÕES DE EXECUCÃO DOS SERVIÇOS

Os critérios da prestação dos serviços estão previstos no Termo de Referência, anexo II do
Edital (mencionado no item I da Cláusula Terceira);

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela CONTRATANTE que
poderá, a qualquer tempo, determinar o que for necessário á regularização das faltas ou
defeitos observados, bem como propor a aplicação das penalidades previstas neste
instrumento. Fica desde já designado pela Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e
Gestão Tributária, o servidor Paulo Ernandes Portela, matricula n° 6601-1.

PARÁGRAFO ÚNICO - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, imperfeições
técnicas, vicios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e na ocorrência
destes, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos
produtos/serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA,
mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor
competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de
regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação
da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014;
Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na
Dívida Ativa do Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou
sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão
Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação
do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua
proposta.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através
de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, emitido pela Contratante.

IVETÍDE
OLri/fIflA
XI0(ÍAO
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PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscaí/Fatura
à Contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou
servidor responsável pelo Recebimento.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator
impeditivo provocado pela CONTRATADA.

PARÁGRAFO QUINTO - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto
pendente de liquidação quaisquer obrigações em virtude de penalidades impostas ou
inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à
atualização monetária.

PARÁGRAFO SEXTO - A Prefeitura Municipal de Balsas/MA, poderá deduzir do montante a
pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das
obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40. § 3°, Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO
CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no BANCO DO BRASIL, Conta Corrente n°
46802-9, Agência n° 5602-2 em nome de IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES EIRELI;

O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela
CONTRATADA, fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do
respectivo valor, na qual poderá incidir juros moratóhos à taxa de 0,2% (dois décimos por
cento) ao mês, “pro rata die”.

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o
respectivo montante poderá sofrer desconto proporcional, nas mesmas condições
estabelecidas na Cláusula Oitava.

CLÁUSULA NONA ■ DO REAJUSTE DE PREÇOS

Ocorrendo redução ou majoração de preços, autorizado pelo órgão competente, os valores
que serviram de base para a contratação serão reajustados conforme IGP-M da FGV, fixando-
se em apostila de reajuste de preços, conforme Lei Federal de Licitações n°8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se a
revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis,
que onere ou desonere excessívamente as obrigações pactuadas.

ETE DE
.tVElRA
9EIRO
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para cobertura do presente contrato correrão à conta da dotação
orçamentária seguinte;

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
Ação;

Função: 13
Sbfunção;392
Programa: 0401
Projeto/Atividade/Oper.Especial; 2-087
13.392.0401.2-087 - MANUT. DA SECRETARIA, DA BIBLIOTECA, DO MUSEU DO
SERTÃO, ESCOLA E BANDA DE MUSICA E FEIRA DO LIVRO.

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos
500 Recurso não Vinculados de Impostos

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS, PLANEJAM. E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Ação:

Função: 04
Sbfunção:122
Programa: 0051
Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-014
04.122.0051.2-014 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, CPL, SETOR DE
COMPRAS, CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO

Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos
500 Recurso não Vinculados de Impostos

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO - GAPREF
Ação:

Função; 04
Sbfunçào;122
Programa: 0021
Projeto/Atividade/Oper.Especial: 2-008
04.122.0021.2-008
PROCURADORIA E DA CONTROLADORIA
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos
500 Recurso não Vinculados de Impostos

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO VEÍCULO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os veículos serão requisitados de acordo com as necessidades
do órgão, ficando contratada na obrigatoriedade de disponibilizar o veículo no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir da solicitação.

rVFTEOC
OUVEIRA

ALVC$:4290
1944353
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Caberá ao servidor designado para o recebimento rejeitar
qualquer veiculo que não esteja de acordo com as exigências contidas no Termo de
Referência, bem como determinar o prazo para substituição do automóvel eventualmente fora
das especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) As obrigações e responsabilidade da contratada serão aquelas previstos no Termo de
Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

a) As obrigações e responsabilidade da contratante serão aquelas previstos no Termo de
Referência, anexo II do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará
a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal n® 10.520/02, aplicando
subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a
Contratada á aplicação das seguintes multas de mora:

a) Multa moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fornecimento, em
caso de recusa, injustificada, no abastecimento de veículo;

b) Multa moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo
fornecimento, em caso da não substituição do produto recusado pela
CONTRATANTE;

c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor do
respectivo Contrato, em caso da falta na prestação dos serviços, salvo os casos
fortuitos ou de força maior, a juizo da Administração, até o limite de 10% (dez por
cento);

PARÁGRAFO SEGUNDO - Além da multa indicada no parágrafo anterior, a CONTRATANTE
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, na hipótese de inexecução total
ou parcial do Contrato, as seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato:
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Balsas/MA, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nas alíneas “a", “c" e “d" poderão ser
aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea “b".

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções previstas
no Parágrafo Segundo, dentre outras hipóteses legais, quando:

a) Fornecer produtos/serviços em desconformidade com o especificado e aceito;
b) Não substituir, no prazo estabelecido, os produtos/sen/iços recusados pela

oiriitiRA
RBEIFK>

ALVCS429
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Contratante;
c) Descumprir os prazos e condições previstos neste Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do
contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se
de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio
da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Balsas
/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, sem prejuízo da aplicação das muitas previstas neste instrumento e das demais
cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades
previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação
escrita à CONTRATADA e publicação na imprensa oficial, constando o fundamento legal,
excluídas os casos de aplicação das penalidades de advertência e multa de mora.

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE,

PARÁGRAFO NONO - Os valores das muitas poderão ser descontados dos pagamentos
devidos pela CONTRATANTE ou cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou
judicialmente.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou
relevadas as multas que lhe tenham sido aplicadas.

CLAUSULA décima sexta - DA RESCISÁO
- A inexecuçâo, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts.
77 a 80 da Lei n° 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo
instrumento legai, na Lei n.° 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

Constituem motivos para a rescisão deste Contrato:
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
c) A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a

impossibilidade da conclusão do fornecimento, no prazo estipulado;
O atraso injustificado no início do fornecimento/serviços;

e) A paralisação do fornecimento/serviços, sem justa causa e prévia comunicação á
CONTRATANTE;
A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação;

g) O desatendimento das determinações regulares emanadas por servidor ou comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as da
autoridade competente;
O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do

d)

f)

h)
Ti DE
IVÊtGtA
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§1° do art. 67 da Lei Federal n.° 8.666/93;
í) A decretação de falência ou a instauração de ínsolvêncía civil;
j) A dissolução da CONTRATADA;
k) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, que prejudiquem a execução deste Contrato;
I) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n°8-666/93, sem

prejuízo das sanções penais cabíveis;
m) A fraude na execução do Contrato, o comportamento de modo inidôneo, a declaração

falsa e o cometimento de fraude fiscal, aplicando-se as sanções previstas no art. 7°
da Lei Federal n° 10.520/2002;
A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do Contrato;

0) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está
subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o Contrato;
A supressão, por parte da CONTRATANTE, de compras, acarretando modificação do
valor inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei Federal n.°
8,666/1993, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os
contratantes, nos termos do inciso II. § 2° do art. 65 da referida Lei;

q) A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, assegurado a CONTRATADA, nesses casos, o direito de
optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;

n)

P)

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados
nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá ser:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nas

alíneas “a" a "o" desta cláusula;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação,

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
c) Judicialmente, nos termos da legislação.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando a rescisão ocorrer com base nas letras “n " a “q" desta
cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução do Contrato até a data da rescisão.

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais
acarretará a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos
causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
■ A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

rvtU&f
OkMIM
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA ■ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS
- Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato nâo previsto neste instrumento,
estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste
instrumento, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei n°
10.520/2002 e subsidiariamente a Lei n° 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO
- Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial,
cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20
(vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA-DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
- O presente contrato é regido pela Lei n“8-666/93. Lei n°10.520/2002 e demais diplomas
legais pertinentes.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para dirimir as questões deste Contrato fica eleito o foro de Balsas
Estado do Maranhão.

E por estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias. de igual teor.

Balsas - Maranhão, (3. de de 2022.
Assir>ddo cte forma digital por
(VETE DÉ OLIVEIRA RIBEIRO
ALVES 42901944353
Dados 2022.09 UUJ2; 15
-0300

IVETE DE OLIVEIRA
RIBEIRO
ALVES:429019443S3

CAMILA FER^IRA COSTA
Secretária Municipal de Finanças,
Planejamento e Gestão Tributária

CONTRATANTE

IVETE DE OLIVEIRA RIBEIRO ALVES
EIRELI

Ivete de Oliveira Ribeiro Alves
CONTRATADA

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197
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ANEXO
VALOR UNtTÁRIO

veículos
VALOR

UNITÁRIO MÊS
QTD.

veículos
QTD.DESCRIÇÃO UNID. V. TOTALITEM MÊS

Veículo: Carro de passeio. COM
motorista (serviço 44 horas
semanais), combustível não incluso,
em perfeito estado de conservação e
funcionamento, que comporte até 05
pessoas, motor 1.0 a 1.6, tração
dianteira, a gasolina ou flex,
completo com ar condicionado,
direto hidráulica ou elétrica, com
toda documentação regular e
equipamentos de segurança
obrigatório tais como: cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei. O motorista tem de ser
habilitado com a CNH específica
para o veículo.
Veiculo: Carro de passeio, SEM
motorista (serviço 44 horas
semanais), combustível não incluso,
em perfeito estado de conservação e
funcionamento, que comporte até 05
pessoas, motor 1.0 a 1.6, tração
dianteira, a gasolina ou flex,
completo com ar-condicíonado,
direção hidráulica ou elétrica, com
toda documentação regular e
equipamentos de segurança
obrigatório tais como: cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei.
Veículo: veículo tipo utilitário pick-up
leve, cabine dupla, COM motorista,
combustível não incluso, 02 ou 03
portas, em perfeito estado de
conservação e funcionamento,
motor 1.4 ou superior, com
capacidade de carga máxima de 650
kg. Completo com ar condicionado,
direção hidráulica ou elétrica e
capacidade para 04 passageiros; a
gasolina ou flex, com toda
documentação regular
equipamentos de segurança
obrigatório tais como: cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei. O motorista tem de ser
habilitado com a CNH especifica
para o veículo.
Veiculo: Utilitário Tipo Caminhonete
4x4 , cabine dupla, com motorista,
combustível não incluso, 04 (quatro)
portas, em perfeito estado de
conservação e funcionamento,
motor 2.8 ou superior: completo com
ar condicionado, direção hidráulica

MÊS RS 182.400.00RS 3.800,00 R$ 15.200,004 121

MÊS R$ 2.750,00 RS 33.000,00R$ 2.750,001 122

MÊS R$ 5,750,00 R$ 5.750,00 R$ 69.000,001 124

e

MÊS RS 308.400,007 2 12 RS 12.850.00 RS 25.700.00

wfT ti
OCIVElIU
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OU elétrica e capacidade para 05
passageiros: combustível: diesel:
com toda documentação regular e
equipamentos de segurança
obrigatório tais como: cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei. O motorista tem de ser
habilitado com a CNH específica
para o veiculo.
Veículo: Utilitário Tipo Caminhonete
4x2, cabine dupla, com motorista,
combustível nào incluso, 04 (quatro)
portas, em perfeito estado de
conservação e funcionamento,
motor 2.8 ou superior: completo com
ar condicionado, direção hidráulica
ou elétrica e capacidade para 05
passageiros: combustível: diesel;
com toda documentação regular e
equipamentos de segurança
obrigatório tais como: cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei. O motorista tem de ser
habilitado com a CNH especifica
para o veiculo

MÊS R$ 142.800,00R$ 11.900,00 RS 11.900,001218

GABINETE DO PREFEITO
Veículo: Carro de passeio, COM
motorista (serviço 44 horas
semanais), combustível não incluso,
em perfeito estado de conservação e
funcionamento, que comporte até 05
pessoas, motor 1.0 a 1.6, tração
dianteira, a gasolina ou flex,
completo com ar condicionado,
direção hidráulica ou elétrica, com
toda documentação regular e
equipamentos de segurança
obrigatório tais como: cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei. O motorista tem de ser
habilitado com a CNH específica
para o veículo.
Veículo: Utilitário Tipo Caminhonete
4x4 , cabine dupla, com motorista,
combustível não incluso. 04 (quatro)
portas, em perfeito estado de
conservação e funcionamento,
motor 2.8 ou superior; completo com
ar condicionado, direção hidráulica
ou elétrica e capacidade para 05
passageiros: combustível: diesel:
cx>m toda documentação regular e
equipamentos de segurança
obrigatório tais como: cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei, O motorista tem de ser

MÊS R$ 7.600,00 R$ 91.200,00R$ 3.800,002 121

MÊS R$ 12.850,00 R$ 154.200,00R$ 12.850,001 127

IVttEOÊ
OLMMA
8jsei<to
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habilitado com a CNH específica
para o veículo.

Veiculo; Utilitário Tipo Caminhonete
4x2, cabine dupla, com motorista,
combustível não incluso. 04 (quatro)
portas, em perfeito estado de
conservação e funcionamento,
motor 2.8 ou superior; completo com
ar condicionado, direção hidráulica
ou elétrica e capacidade para 05
passageiros; combustível; diesel;
com toda documentação regular e
equipamentos de segurança
obrigatório tais como; cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei. O motorista tem de ser
habilitado com a CNH específica
para o veículo
Veículo; Carro de passeio, COM
motorista (serviço 44 horas
semanais), combustível não incluso,
em perfeito estado de conservação e
fundonamento. que comporte até 07
pessoas, motor com potência
compatível, tração dianteira, a
gasolina ou flex, completo com ar-
condicionado. direção hidráulica ou
elétrica, com toda documentação
regular e equipamentos de
segurança obrigatório tais como;
cinto de segurança, extintor de
incêndio, triângulo de segurança,
macaco e demais equipamentos
obrigatórios por Lei. O motorista tem
de ser habilitado com a CNH
especifica para o veiculo.

MÊS R$ 142.800,00R$ 11.900,00 R$ 11.900,001218

MÊS RS 7.212,50 R$ 14,425,00 R$ 173.100,001229

SECRETARIA DE CULTURA
Veiculo; Carro de passeio, COM
motorista (serviço 44 horas
semanais), combustível não incluso,
em perfeito estado de conservação e
funcionamento, que comporte até 05
pessoas, motor 1,0 a 1.6, tração
dianteira, a gasolina ou flex.
completo com ar condicionado,
direção hidráulica ou elétrica, com
toda documentação regular e
equipamentos de segurança
obrigatório tais como; cinto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei. O motorista tem de ser

MÊS R$ 3.800,00 R$ 45.600,00R$ 3.800.001 121

IvkU Oi
giivftfu
Aivrs«74010 Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
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Continus a censtruçte da cidade que queremea

habilitado com a CNH especifica
para o veículo.

Veiculo: Van, COM motorista
(serviço 44 horas semanais), em
perfeito estado de conservação e
funcionamento, equipada com ar
condicionado, direção hidráulica ou
elétrica, com três portas laterais,
movido a diesel, capacidade para 14
a 16 lugares, Motor do veículo:
Mínimo de 155 cv; Peso Bruto de no
mínimo de 5300 Kg. Carga e

S.OOOKg. Com toda
regular

MÊS R$ 11.600,00 R$ 139200,00R$ 11.600,001 126
carrocena;
documentação
equipamentos de segurança
obrigatório tais como, cirtto de
segurança, extintor de incêndio,
triângulo de segurança, macaco e
demais equipamentos obrigatórios
por Lei; combustível não Incluso. O
motorista tem de ser habilitado com

e

a CNH especifica para o veículo
R$1.481.700.00VALOR TOTAL

V€T€ DE

RIBEIRO

UVE$.«29

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.PJ 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197


