
ESTADO DO MARANHÃO i

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA |
Avenida Getúlio Vargas, 135 -Centro. CEP 65665-jOOO

CNPJ N9 06.089.668/0001-33 |
Secretaria Municipal de Administração .

CONTRATO NS1705001/2021
PROC. ADMIN N5 1401001/2021
PREGÃO PRESENCIAL NS 10/2021

unicef^s?

A Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, jatravés da Secretaria Municipal de
Administração, representada pelo(a) Sr.(a) Thuany Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração,
portadora do CPF ns 038.921.083-82, e de outro lado a firma SAYMONN COELHO BRASIL - ME, inscrita no CNPJ (MF)
sob o ns 16.836.117/0001-40, estabelecida à Avenida Presidente Mediei NS 8965 - Centro, São João dos Patos/MA,
Cep 65665-000, doravante-den"óminãda" simpièsmenté CONTRATADA,"'néstê ato~Têpfèséritãdã pelo Sr.(a) Saymonn
Coelho Brasil, portador dò(a) CPF 020.498.283-90, tem entre si justo eavençado,(e celebram',o presente Instrumento,
do qual são partes integrantes o Edital do Pregão n® SRP-10/2021 e a proposta/apresentada: pela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinarès da Lei
mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
, • - V

ns, 10.520/02 eida Lei ns 8.666/93,

1. O presente Contrato tem como.objeto a prestação de serviçds.de manutenção preventiva e corretiva nos veículos
leves, pesados e semipesados, máquinas.e equipamentos pesados, pèrténcehtes à'frota,do Município deSão João dos
Patos/MA, compreendendo os-serviço's^de're[Daros mecânicos em geral; elétricos/alinhamento e balanceamento,
estofamento, funilarla, lanternagern,' pintura, tapeçaria/.^estofamehtp, .torneària, sistema! de molas, de ar
condicionado, caixa de câmbio, soldas, escaparhentos, radiadpres, suspensão, sistema de freios, bem como, retifica de
motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo e.perfeito funclpnamento dos veículos.

' -• • '' ' •. II . , ' '
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-.SEC. ADMINISTRAÇÃO J '

ITEM DESCRIÇÃO.1 , UNDj' , QUANT.I; < V. UNIT. 1 V. TOTAL

1 Mecanica Geral -4. ,'/• ""'i HORA,. , í50 It. i r'$ 116,'oO RS5.800,00

2 Sistema de Arrefecimento v . hora'/- i r'$ 127Í00 RS 6.350,00

3 Serviços de Refrigeração .\' HORA ~/.v' 50 |r '' ! R$ 189^90 RS 9.495,00

4 ElétricaGeral ^ /hora;'.- -.••>150 r. i R$ 145Í70 R$ 7.285,00

5 Serviços de Lanternagem ePintura •-/' /r,.'' '*•' HORA-*'. • 50 ,1! j Í'R$ 91)50 RS 4.575,00

6 RetificaGerai 'hora - :• • 50 • RS Í27;50 RS 6.375,00

7 Alinhamento- . Serv 50Í|,[ „ |,RS-53;90 RS2.695,00

8 Balanceamento èm Geral Serv 25 t[ - |;RS 93)90 RS2.347,50

• TOTAL • líj i !' / R$ 44.922,50

1 ' !i '

--MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. OBRAS ESERVIÇOS URBANOS

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. V. UNrr. V. TOTAL

1 Mecanica Geral HORA loo! RS 116,00 RS 11.600,00

2 Sistema de Arrefecimento HORA lOO' RS 127,00 R$ 12.700,00

3 Serviços de Refrigeração HORA 100 RS 189,90 RS18.990,00

4 Eiétrica Geral HORA ioo| RS 145,70 RS14.570,00

5 Serviços de Lanternagem e Pintura HORA 100, RS91,50 RS 9.150,00

6 Retifica Geral HORA 100 RS127,50 RS 12.750,00

7 Alinhamento Serv 501 RS 53,90 RS 2.695,00
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8 Balanceamento em Geral Serv 25 i R$93,90 RS2.347,50

TOTAL ; RS 84.802,50

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO '

1. O valor deste contrato, é de R$ 129.725,00 (Cento e vinte e nove mil cetecentos e vinte e cinco reais).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-10/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ÀMPARO LEGAL

1.Alavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão ns SRP-íb'/2021, realizadoicom fundamento na
Lei ns 10.520, de 17jde julho de 2002, na:Lei ns 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXÉCUÇÃO DO CONTRATO . '7' >7;.

1. Aexecução deste Contrato,-bem como',ós-'casos nele omissos Yegujàr-se-ão pelas :cláuÍ5ulaS' contratuais e pelos
preceitos de direito público,'ápjicàndO:se;-lhes, supletivamentè, os;pnncípios,|da-teòria Geral!dos Contratos e as
disposições de direito privado^na.forma 'dò/artigo 54, da Lei-ns 8.666/93 combinado.còm o' inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal. 7'- ;•

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA
':'Í V

. 1

1. o prazo de vigência deste Contrato'ter"á"ihíciò em 17 de maio de 2021extinguindo-se em
com validade e eficácia legal após á publicação'do'seu~extrato, tendo início
devendo-se excluir ò primeiro e incluiró último.

CLÁUSULA SE)aA - DOS ENCARGOSipOCONtRATANTE , /

1. Caberá ao CONTRATANTE: ' "• .

31 de dezembro de 2021,

é vencimento erh dia de expediente,
f. ! 1 !
'L.i I i

! i

1.1 - permitir acesso dos empregados da ÇONTRATADA.às dependências do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço; •7 77- |j j . ; !, 'j

1.2 -impedir que terceiros forneçam os produto/serviço objeto deste Contrato; '[ |
1.3 - presty ás ihformações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA; Í - . • jj ' ; jl . /
1.4- devolver os produto/serviço que não apresentarem condições de serem usados; ^
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos rhediante comunicação a-ser feita pelo Serviço de

Almoxarifado; ' ... ...... |.[ .i
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato; |
1.7 - comunicarà CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produto/serviço e interromper

imediatamente ofornecimento, se for o caso. I

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:
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1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como;

a) salários;
b) seguros de acidentes;
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;'
e) vale-refeição; |
f) vales-transportes; e j
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às norrnas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manterf ainda, ps seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
i í ^ *

imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do
CONTRATANTE;

1.4- respeitar as normas e procedimentos'de còhtrólè e^acesso àsdependêhcias do CONTRATANTE;

' ' -11 Ii ! I
1.5 - responder pelos-danos, causjados diretamente à-Administração -dó\CONTRATANTE ou a terceiros,

decorrentes de sua'culpa ou .dolo,-clurantéró fornecimento dd pródüto/serviço,-nãp exciuindó ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizaçãobu-ó acompanhamento pelo CONTRATANTE;. íi •

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos"cau~siçlos]diretamente a tJens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sidoocasionados porseus empregadbsdurante o fornecimento do produto/serviço;

: N.:: /: ]í -i I ;
1.7 - efetuar a entrega dó'prodijtb/seiSíiçü-obJeto da .Autorização ^de Forneclmentó, de acordo com a

necessidade e o interesse do CONTRATANTE, _no p.razp_de'3._(três) d_i.a_s .úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviçp.de Aímoxarifado; ' ,

. . • .-i I •-{ \1.8 - efetuar a troca dos prbdüto/serviço considerados semycondiçõesvde consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas doTecebimènto da comunicaçãoexpedida pelòServiço de Aímoxarifado;

1.9 - comunicar aoServiço deAlmoxarifado do CONTRATANTE, por escrito,i'quaÍquér anormalidade decaráter
urgente e prestar os esclarecimentos que'julgarnecessáno;-e -'- ! ;

1.10 - a obrigação de manter-se, durante tòda a execuçãb do cbhtratoj em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condiçõesde habilitação e qualificação, exigidas no Pregãon2SRP-10/2p21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. ÀCONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados nãomanterão nenhum vínculo empregatício com oCONTRATANTE; j

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

I
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento

do produto/serviço, originariamenteou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e
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1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE. !

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
/'

i

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao
durante a vigência deste Contrato;

quadro de pessoal do CONTRATANTE

.{

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de, publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; • [ Í '•

L _ i V» ! [.f*'" .li íi I
1.3 - vedada a subçqhtjatação de-qutra empresa paravO.'fo'rnecimentc>-çlo,produto/serviço objeto deste

Contrato. | íi'/"^ i

CLÁUSULA DÉCIMA'- DO ACOMPANHAMENTO EDATISCALIZAÇÃO 'N

1. Este contrato será acompanhacio e fiscalizado por seh/ldor designado para esse firh, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação" dê-terceiros para assisti-lo e-subsidiá-lo de informações pertinentes a essa
atribuição. ; • ' - —..r-r u

2. As decisões e providências.que ultrapassarem a competência do servidori
solicitadas a Autoridade Compètente,do(á) CONTRATANTE, em tempo'hábil para a'a'doção dás medidas convenientes.

3. A CONTRATADA'deverá manter prepòstq,'aceito, pela Adrnihistraçãò/do CONTRATANTE, dürante o período de
vigência do Contrato, para representá7laLac]ministrativamént'e sempre."que for necessário, j;

CLÁUSULA DÉCIMAiPRIMEIRA-DA ATEínAÇÃO. . V" vV' 4 I
1. A atestação das! faturas correspondentes ao fornedménto do produtb/sérviço; caberá' ào Chefe do Serviço de
Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. Adespesa com o fornecimento do produto/serviço dé que trata o objeto, está

02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO •'
02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 122 0003 2004 0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE OBRAS ESERVIÇOS URBANOS
UNIDADE:SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

04.122.0003.2026.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

designado para esse fim deverão ser

a cargo da dotação orçamentária:
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1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscai para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO eoFGTS, em original ou em fotocópia autenticada. j

3. O CONTRATANTE reser.va-sã'dlii"rêitõ' dé recusar "o págáméritò" "sè,"no atõ~"çlà'atéstãçãòjj os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo jcom as especificações apresentadas e
aceitas.

^ ^ ' I 1 4 í
4. O CONTRATANTÉ poderá deduzir db montante a pagar os valores correspondentes a; multas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. ,

5. Nenhum pagamento será efetuado à. CONTRÂTÀDA 'ehcibantp -,pendente| de liquidação jqualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito à alteração dbs''preços; òlTde^çompènsaçãojfínanceira por atraso de pagamento.

• V• ' -.X i
6. Nos casos de eventuais atrasos de^pàgàmentb, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado que a'taxá'de compensaçâb.fínahceira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: ' '

EM = I X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;

! >

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagarriOnto;
VP =Valor da parcela aser pagaO" -'.' .V'j ' . ' • / j- " '

I=índice decompensação ifinanceirà,= 0,0001644; assim apurado:""
i= (TX) 1

365 ' ' -Jí

1=(6/100) ' l!- Vv/
365 í " --j'

1=0,0001644 1 VV"'
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição, será inç
posteriormente. ' •

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

t-'

uída em fatura a ser apresentada

i
L. .s; • •

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com aapresentação das devidas justificativas'.'

I

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, ovalor inicial atualizado ^deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25%(vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1® e 29, da Lei
ns 8.666/93.
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2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULADÉCIMA SEXTA- DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

1.1-advertência;. ' ^

1.2 - multa dè 10% (dez por cento) sobre o'Vàlor total deste Contrato,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa^^dè 0,5% (cinco dédmos por cento) por dia de atraso e por
por cento) sobre o valor^total deste Contrato, quando á^-CpNTRATADA, injustificadámenteíou.pór motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalment'e;âjs'òlici^çãp^pu à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 dá Cláusula Sétima deste Cdntratò,-recplhidamo/prazo máxinío. de 15 jquinze) dias, contado da
comunicação oficial;^ I' - !

1.4 - multalde d,3%;(três-décimòs'̂ ppr cento) por dia de atràso/e por ocorrência, até"o"rnáximo de 10% (dez
por cento) sobre ovalor tota! deste Contrato, quando aGONTRATADÁir!inju$tificadamente|bu por motivo não aceito
peloCONTRATANTE, atenderiparcialmeriteà solicitação õu a Autorização de Fornecimento prévistas nos subitens1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato;Vecolhida. no prázóimáximò dé'Í5 (qAinze) dias,j|contàdo da comunicação
oficial; í i' v\ : ' ií •i

í' i

1.5 - suspensão temporária .de participar em.JjçjtaçãQ pHmpedímento
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO'jqÃp.PATOS/MA, por até2{dòis),anos.

no caso de inexecução total, recolhida

ocorrência, até o máximo de 10% (dez

dexpntratar com a Administração do

2. Ficar impedida dè licitar edexpntratar còm'á Administração pública, pelo pirázojde até 5(anos) anos, garantido o
direito prévio da citação eda ampla ciefèsa, enquanto perdurare'my0s'motivosj'determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante,a:própria áutoridade.que aplicou ã 'penalicla"dèj a CONTRATADA que:

2.1 - ensejarp retardamento da exécução'dO;Objeto.deste Contráto;
2.2 - não mantiver a proposta, injüitificadámenté; y.J/ "
2.3-comportar-se demod.o inidôneò;" - " ""'v,
2.4-fizer declaração falsa; ' ^ •

2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar pü fraudar naexecução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato; , . ' ' '
2.8 - deixar|de entregar documentação exigida nocertárrie;
2.9 - apreséhtãr documentação fàlsá;

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s

8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula,'a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.
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5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

\o wj/c

disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns

2.1- determinada porato unilateral e escrito da Administ^çâo dojZONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos Ia XII e XVII do artigo'78 da Lei mencionada, notificah¥ó-se a CÕNTRATÀDÁ com a antecedência mínima de30
(trinta) dias; ; " /. || '. j I' . I

2.2 - amigáyeli por acordo entre as, partes, reduzida a-termo no firpcesso da licitação, desde que haja
conveniência para a Adrninistração do CONTRATANTE; ;

2.3 - judicial, nos termos da legislação yigènte sobre a matéria..

3. A rescisão administrativa ou amigável déverá-sèKprecedida^de/autorização :ekrita ê funciaméntada da autoridade
competente. • • • • I J - Ü"

3.1 - Os casos de rescisão còhtratüál serão formalmente fhòtivâdos
contraditório e a anipla defesa!:—f

,r

J. i
nos autos do processo, assegurado o
I I ' ' ) ;

1 • !, ^

i >

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇAO AO EDITAL/A PROPOSTAf] DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA ! . , / ^ '

t!; 1_ . •, - ;
1. Este Contrato fica vinculado aòs termos do.Pj^egão,ii2_SRP_-10/202.1,.cuja_realização decorre da autorização do Sr(a).
Thuany Costa de Sá'Gomes, e da propostada CONTRATADA. ,

s \ 'Al' v"'- ^ ? -
CLÁUSULA DÉCIMANONA-DO . IJV '

í. •' 'í ' -V'"-'''• •'Af ii
1. As questões decorrentes da execução deke lhstrurnentp) que,não ppkám serjdinmidas administrativamente, serão
processadas e julgadas np Foro do Município'de São.^Joãojâps PatõVçom fexclusão de|qualquer outro por maisprivilegiado queseja=. || | ^j
E, para firmeza e validade do que foi pactuado; lãvroú-se o preknté-Cdntrato; em!3 (três)'vias de igual teor e forma,
para que surtam urn só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas represehtantes;'das "parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA, i " " • • ' .1 . ' .

0"f '

Sãò Jòão dos Patos - MA, 17 de maio de 202"i 'j
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