Prefeitura Municipal
de SItio Novo - MA
GABINETE DO PREFEITO

PREGAO PRESENCIAL No 011/2018
Ref. PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0115/2018.
CONTRATO No 021/2018
CONTRATO DE
PREsTAçA0 DE
SERVIOS QUE ENTRESI CELEBRAM A
PREFEITLJRA MUNICIPAL DE
slito
NOVO - MA, E A EMPRESA OLIIO
D'AGUA EMPREENDIMENTOS LTDA
ME, CNPJ/MF n. 0 18.119.59310001-60,
NA FORMA ABAIXO
Polo presenfe instrumenfo, de urn lado, o Municipio de SItio Nova,
Esfado do Maranhaq,,-pessocf juridica do direito publico inferno por
intermédlo da sua Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ)MF sob o no
05.631.031/0001-64 corn sede na Ay. Presidenfe José Sarney, s/n, Centro
- Sitio Novo/MA, neste at o represenfado polo Prefeito Municipal JOAO
CARVALHO DOS REPS brasileiro Casado Portador do RG: 229433420027 e
CPF: 168.460.442-72, doravanfe denorninado CONTRATANTE, e, de oufro,
a empresa OLHO D'AGUA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ/MF n.°
18.179.59310001-60, 'Sstabellecida na RIM. SAXTk RITA, 619. CENTRO GOVERNADOR EDISON LOBAQIMA,
doravcjnte denorninada
CONTRATADA, representada neste afo pelo o Sr. ISMAEL SANTOS COSTA,
porfador do RG fl. 0 037229712009 SSP/MA e do CPF/MF n.° 059.393.76379, brasileiro, solfeiro, residenfe e dorniciliado a Rua Maraflhão. n°. 1146,
Bairro Contra - Imperatriz - MA, fern entre si, jusfa e acordada a
celebração do presente Contrafo de CONTRATO DE PRESTAcAO DE
SERVIO DO PREGAO PRESENCIAL NO 01112018 e co Processo
Administrativo No 011512018, que fazern parte integrante deste
Confrafo, independenternenfe de transcrição, rnedianfe as seguintes
cláusulas e condiç6e2

CLAUSULA PRIM EIRA - DO OBJETO
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1.1
cONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER'
LocAçAo DE VEICULOS E MAQIJINAS PESADAS PARA ADMIN
EM GERAL PARA 0 MUNIC1P
IO DE Sub NOVO.
-

1.2
Fazem parfe infegrante desfe contrato, independenfe de sua
franscricoo, a editab de Iicitaçao, seus anexos e a proposfa apresenfada
corn todas as condiçöes.
-

Aufomóvel utilifário
tipo passelo para
atendèr a
adrninistraçöo em
gerdi, em born
ësfddode
conservação que
seja de 2/ôu 4 portas
de 4 pdssageiros mais
motorista e. motor de 2
1.0 a 1.6 de pot orl di d
sendo
quilornetragern livre
sendo manutenção,
motorist as e
cornbusfivei Par
canto da
contrafada.

2

Automóveb utilifário
tipo carnionete
cabine simples ou
cabine dupia, para
atender a
adrninistraçOo em
geral, em born
esfado de
conservaçöo, com
capacidade mInimc

6

9

UN D

593000ci;11 .860,00

UND1

R$
6.830,00

I

R$
106.740,00

40.980,00

~,,-jd
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(\ r. n

de cargo del.000Kg.
potencia minima de

a
Rubrkja

80HP, movido a
diesel, corn tração
simples (42) ou (44),
quilometragem livre
sendo manutençao,
moforistas e
combustivel por
conta da
contrafada.

3

Automovel fipo
caminhdo
basculante (TOCO),
para atender a
administrciçate.rn::
gera!, em bom
esfado de
conservação, corn
bapacidade minima
do basculante 6rn 3
comquilometragern.
livre sendo
manutenção,
motorist as e
combustivel por
conta da
,

2

9

UND

8:700,00

17.400,00

156.600,00

H

contratadafl
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P0 carregadeira 04
pneus corn
capacidade para 01
(urna)
pessoa,
potencia
acima
135Hp, acima de 3
march as,
combustivel a diesel
Tipo Sb.

208

2.000

VALOR TOTAL E R$ 1.072.160,00 (HUM MI
F
r,Aiicius crrimnn ...nncnnia

1 HORA

220,00

E DOIS MIL

440.000,00

1.072.160,
E SESSENTA

DA:.

2. A CONTRATADA obriga.-se a:
a) NOo transfe(r a outrem, no todo ou em parfe, o presentecontrato,
sem prévia & expressa anuëncia da CONTRATANTE;
b) Atender;sd:thtdtoriornente é em consondricia torn as regras
contratuais, o objeto contratado;
c) Cumprir rigorosamente as prazos contratuais;
d) Assumir todos e quaisquer Onus com pessoal, encargos socials,
trabalhistas
& impostos operacionais decorrentes deste contrato,
ficando excluido a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades
perante terceiros por parte de atos decorrentes dos empregados da
CONTRATADA
e) Assurnir total responsabilidade por danos causados a PMSN ou
a terceiros,
decorrentes da execu(;âo do contrato, isentando-o de todas as
reclamaçOes que possam surgir, sejam elas resultantes de at os e
seus prepostos ou do quaisquer pessoas fisicas ou ju(dicas
empregadas ou ajustadas na execuçOo do presfacOo dos serviços;
f) Desenvolver os sorviços objeto deste Contrato sempre em regime do
entendimento com a fiscalizaçöo da Contratante;
Manter, durante toda a execuçOo do contrato, em
g)
compatibilidade corn as obrigacoes assumidas, todas as condiçOes do
habilitaçOo e qualificação exigidas na licitaç(5o.
h) Fornecer o velculo, objeto do Iocaçöo, & substitul-lo em caso de
quebra ou avaria, por voIculo corn as mesmas caracteristicas do velculo
original, classificado na Iicitacâo e no tocante a ano/modelo, o novo

I

1/
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velculo deverá ser igual, ou methor do quo a veiculo substifuid ,ô8
como cotocá-lo em perfeifas condiçoes de ufiNzação, no r
maxima de 24 (vinfe e quafro) horas, sob pena de ser rescin
Ru6
tocaçdo;
I) Arcar cam fodas as despesas referentes cam combustIvel, peças
de repasiçöo, manufençdo, tubrificação, lavagem, troca de óleo,
emplacamenta, ticenças especiais e autras necessárias para a
consecuçOa dos serviços;
j) ReaUzar todas as manufençöes prevenfivas e corretivas do veicuto
lacada;
I) 0 pagamenta do multas retativas as infraçoes de trOnsita, ocorridas no
perloda em queo yeIcuio estiver a serviço do PREFEITURA MUNICIPAL DE
SITIC NOVO;
m) Em casa de acidentes tamar tadas as medidas legais cabiveis
inclusive pravidenciando sacorro imediafo ao(s) acidentado (s) e
desabstruçaa do pista de ralamento,
n) Instituir para a veicuto calacada a dispasiçoa peta presente tacação
atem do segura obrigatorto a seguro contra danos materiais a terceiros
a) Nãa farnecer veicula que seja utilizado simulfarleamenfe no
serviço de taxi, au serviça do aluguel a terceiros;
p) Calocar a veicula locada a dispasição exclusiva desta PMSN
em funcâo das necessidades par eta esfabelecidas, em tErmos de dias
e harárias;
q) Fica certa quo, na hipátese do nöa ser efetuado qualquer
segura ou serem insuficientes as seguras cantratadas, aa locadar
(a) arcará corn todos as onus decarrentes de eventuais sinistros,
coma so segurada fosse;
r) Manter a matarista devidarnenfe habilitadopora aperar a veicuta.
CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAC(5ES DA CONTRATANTE
3. A CONTRATANTE abriga-se a:
a) Efefuar as pagamenfos medianfe comprovacãa de execuçöo
dos servi(;as carrespandenfes;
b) Apolar logistica e administrativamenfe a execução dos serviços,
confralando a utilizaçda dos mesmas, através do formulária práprio
e canfafo permanente com a CONTRATADA;
c) Prestar todas as elementos básicas e dados complementares
necessd(os aos prafissianais para a prestação dos serviças;
ci) Nafificar a confratada, par escrifo, quaisquer irregularidades que
venham a ocarrer, em funçöo do execuçãa do Contratf)

£' I
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e) Fiscalizar os serviços prestados, através de seus ropre
forma a fazor cumprir rigorosamente os prazos 0
Contrato.
CLAIJSULA QUA RTA DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
4.1 - Os recursos orçamentários para o cumprimento dos obrigaçoes
assumidas pela CONTRATANTE para o presente Contrato correröo por
conta da dotaçao orçamentária para o exercIcio do 2018, a saber:
-

Unidade 29- Secretaria de SaUde/Fundo Municipal de SaUdo:
10.301.0052.2059.0000 - Manutençoo da Socretaria do Saüde/Fundo
Municipal do SaUde.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços do terceiros - Pessoa juridica.
Unidade 30- Fundo Municipal de Assisténcia Social - FMAS
04.122.0052.2046.0000 - Fundo Municipal do Assisténcia Social - FMAS
3 3 90 39 00- Outros Serviços do terceiros - Pessoa juridica
Unidade 21 -Socretaria do Planejamento, Orçamentoe Gestão:
04.122.0052.2013.0000 - Manutençöo da Secretada .do Planejamento
Orçamento e Gestão
3.3.90.39.00 - Outros Sorviços do terceiros - Pessoa juridica. H
Unidade 23 -Socretaria de Dosenvolvimento Humano:
04.122.0052.2045.0000 - Manutenção da Secretaria de Dosenvolvimento
H u ma no:
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de torceiros - Pessoa jurIdica.
Unidado2o-Secretoria de Educaçöo
12.361.0052.2026.0000 - Manutençöo do Socretaria do Educação e
Dosenvolvimonto Humano.
3.3.90 39.00 - Outros Serviços de tercoiros - Possoa jurIdica.
Unidade 26- Socretaria do Educaçöo:
Sob Unidado - 01 - Fundo de Desonvolvimento do Educação Básica FUN DEB.
12.361.0403.2038.0000 - Manutençöo do FUNDEB - 40% - Ensino
Fundamental.
3.3.90.39.00 - Outros Sorviços de terceiros - Pessoa jurIdica.
Unidado 28- Secrofaria do Meio Ambiente o Sanoament?
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18.122.0052.2044.0000- Manutenção da Secretaria do Moic
Sanearnento.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de tercoiros - Possoa jurIdica.
Unidade 20- Sec. Extraordinária de Governo e relaçöes Instifucionais:
04.122.0052.2003.0000 - Manufençöo do Gabinete do Prefeito.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa juridica.
04.122.0052.2095.0000 - Manutençào da Sec. do Extraordinária de
Governo e relaçoes Institucionais.
3.3.90.39.00 - Outros Serviços do terceiros - Pessoa juridica.
CLAUSULA QUINTA DO VALOR GLOBAL
5 1 0 valor total do contrato e de R$ 1 072 160,00 (HUM MILHAO SETENTA
E DOtS MIL CENTO E SESSENTA REAlS)
-

CLAUSULA SEXTA DO PAGAMENTO
6.1. A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, pela prestaçöo dos
serviços objeto deste Contrato, o valor apurado do acbrdo corn os
dias letivos de acordo corn o calendarlo escolar
-

62 A CONTRATANTE efetuara o pagarnento em parcelas mensars
referente aos serviços efetivamente real izados e devidornente
atestados de acordo com laudo da fiscalização.
6.3. 0 pagamento dos serviços ajustado no confrato, será efëtuado por
meio do crédito bancdrio, ate 5 (cinco) dias Oteis, contados da
data de apresentaçöo do Notci. Fiscal/Fafura, discriminativa,
contendo os serviços execufados, devidamente atestada por servidor
credenciado, once o CONTRATANTE poderá deduzir do montante a
pagar os valores correspondenfes as rnultas ou indenizaçOes devidas
pela CONTRATADA, do acordo com os terrnos do edital, desde quo nöo
haja nenhurn fato impeditivo.
6.4. Eventuais atrasos nos pagamentos das parcelas nöo serão
penalizados corn acréscirnos pecuniários do qualquer nafureza.
6.5. Da emissão da nota fiscal consfará o nUmero do Confrato.
6.6. Rca assegurado ao MUNICIPIO o direito de deduzir do
pagarnenfo devido
a CONTRATADA, independentemenfe da
apflcação de rnultas, irnportOncias correspondentes /
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6.6.1. Débitos a que flyer dodo causa.
6.6.2. Despesas relativas 6 correçöo de eventuais faihas.
6.6.3. Dedução dos valores relativos ao INSS e ISS.
6.6.4. DObitos corn a Adrninistração Municipal.
6.7. Junto corn a Fatura a CONTRATADA deverá apresentar ainda:
a) Certidâo Negativa de débitos relativos aos tributos federals e DIvida
Ativa Da União(que abrange 0 INSS). Lei 8.212/91., art. 47, inc. letra b;
Lei 7.711/88 éArt. 16, da Port. Con]. PGFN/RFB, n.3, do 02/05/07; Decreto

a

do 2018;:
b) Certidâo Negativa do FGTS,
c) Certidão Negativa de Debitos Trabalhista CDT,
6.8. E vedada a antecipaçao do pagarnentos sern a contraprestoçOo
dos servi(;os.
69 As Notas Fiscais deveröo observar os pre(;os do proposta aceita e
apôs conferidas e visadas, serão encarninhadas para processarnenfo e
posterior pagamento.
6.10. Ocorrendo erros no apresentacão dos Notas Fiscais, as rnesrnas
serOo devolvidas a CONTRATADA para correção, ficando estabelecido
que a prazo para pagarnepto set contade a partir da data do
apresentação do nova Nota Fiscal.
6.11. Os pagamentos poderOo ser sustados pela PMSN nos seguintes
casos:
a) nöo cumprirnento dos obrigaçoes assurnidas que possorn, de
qualquer forma, prejudicor o CONTRATANTE;
b) erros ou ylcios nos Notas Fiscais;
c) não apresentaçöo do docurnentoçöo exigido no item 6.3 e 6.7
do Cláusulo Sexta, deste contrat29
CLAUSULA SET!MA - DOS PRAZOS
7.1 -0 controto terá sua ate 3111212018.
CLAUSULA O!TAVA - DAS ALTERACOES CONTRATUALS

I
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8.1. 0 Contrafo poderá ser alterado corn as devidas jusfificativas, nos
seguintes casos:
8.1.1. Unilateralmente pela CONTRATANTE:
a) quando houver rnodificação do projeto ou dos especificaçôes para
meihor adequa(;öo técnica aos seus objetivos;
b) quando necessária a modifica(;oo do valor contratual ern
decorrência de acréscimo ou diminuiçao quantitativa de seu objeto,
nos limifes permitidos por lei.
8.1.2. Por acordo entre as partes:
a) quando necéssária a modificação do regime de execuçöo ern
face de verifrca(;ão fecn,ca do inaplicabilrdade dos fermos contrafuais
originarios
b) quando necessaria a rnodificaçOo do forma de pagarnenfo
por irnposição de circunsfancias supervenientes mantido o valor
inicial atualizado vedada a antecipaçao do pagarnento corn
relação 00 cronograrna financeiro fixado sem a correspondente
contraprestaçao do execuçöo dos serviços.
CLAUSULA NONA:;.DOREAJUSTE
9.1 - Os valbres propostos serOo fixos e irreajustáv&s elo periodo
confratado.
CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES
10.1 - A CONTRATADA poderöo ser aplicadas as seguintes sançoes,
alérn do responsabilidadepor perdas e danos:
10.].] - Pelo atraso injustificado no execu(;ão do Contrato:
a) Multa de mora, correspondente a 0,3% (tres décirnos por cenfo) par
dia, ate a trigésimo dia de atraso, sabre o valor de etapa de
serviços noo cumprida. Caso o atraso seja superior a 30 (trinta) dias, a
rnulta será de 5% (cinco por cento) sabre a servico realizado.
10.1.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrafo, sendo
assegurada defesa prévia:
a) Adverténcia;
b) Multa de 2% (cinco por cenfo) sobre o valor global do proposfa;
c) Suspensoo temporária de participaçöo em licitaçOo e impedirnento
de fornecer e contratar corn a PMSN pelo prazo de ate 05 (cinco) an
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d) DeclaraçOo de inidoneidode para licitar ou contratar corn a
PMSN enquanto perdurorem as motivos determinontes do puniçOo
ou ate que seja prornovida a reabilitoçöo perante a prôpria
autoridade que aplicou a penolidade, que será concedida sernpre
que a CONIRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuIzos resultantes
e depois de decorrido o prazo do sançdo aplicada corn base no
aimnea anterior.
10.2 - As rnulfos previstas nos itens acima serão descontados de
irnediato no pagarnento devido ou cobradas judicialrnente, se for o
caso.
10.3- As sançoes previstas nos alineas "a", 'c" e "d" do subitern 10.1.2,
poderdo ser aplicadas juntornente corn a do ahnea "b" facultoda a
defesa previa do CONTRATADA no respectivo processo no prazo de 05
(cinco) dios uteis
104 - A suspensOo do direto de hcitar e contratar corn a PMSN sera
declorada ern funçOo do naturezo e grovidode do falta cometida.
10.5 - A decI.arqçaoda. inidoneiddde parolicifarl&contratar corn
a PMSN sera declorada em funçOo do noturezo e gravidade do folta
cornetido.
10.6 - Antes de pago ou relevada qualquer rnulta, nenhum pogornento
será feito a CONTRATADA.
10.7 - A sançOo no olIneo "T, do subitem10..1 .2. e do competéncia do
Secrefaria responsável pelo execuçOo do Controto, focultodo a
defeso do CONTRATADA, no respectivo processo, no prozo de 10
(dez) dias de aberturo de vista, podendo o reobilitoçOo ser
requerida opós 02 (dois) onos de suo oplicaçOo.
10.8 - As demois sonçôes previstos nos aimneos "a", "b" e "c' do subitem
10.1.2. soc do competêncio do Prefeito Municipal.
10.9 - Dos otos do administroçOo decorrentes do oplicocâo dos
penalidades previstas neste Controto, bern corno do rescisOo, serOo
cobIveis:
- Recurso, no prozo de 05 (cinco) dios Uteis a contor do intirnoçdo do
oto, nos cosos df
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a) rescisâo do Contrato, a que so refero o inciso I do art. 79 do Lei
8.666/93;
b) aplicação dos penas do adverténcia, suspensöo ternporária ou de
multa;
II - Reapresentação, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do infimação
relacionada corn o Contrato, do quo não caiba recurso hierárquico;
III - Pedido do Reconsideração, do decisão do Sr. Prefoifo, no hipátese
do alinea "d" do subitem 10.1.2, no prazo de 10 (dez) dias Uteis do
infimação do ato.
10.9.1 - A intimação dos atos referidos no inciso I, alinea "a" o no
inciso UI do subitom 109 sera feita mediante pubhcação no orgão do
imprensa.
10.9.2 - 0 recurso sera dirigido a autoridade superior, por inferrnedio do
que prat icou o ato rocorrido a qual podera reconsiderar sua decisao
no prazo do 05 (cinco) dias uteis, ou, no rnesmo prazo, faz6-lo subir,
devidarnente informado, devendo, neste caso, a deçisão sor
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias Ufeis, contado do
recebirnento do recurso, sob pena de responsabilidade
10.93 - 0 despacho final do cancebamonto do penalidade quo tenha
sido objeto de divulga(;ão será publicado no ôrgão do imprensa em
quo se publicam os atos Municipals.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO
11.1 -0 presenteContrato podeçá ser rescThcfldogqualquertempo:
a) Por afo unilateral o escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do arfigo 78, do Lei 8.666/93;
b) Amigável entre as partes, nos torrnos do artigo 79, inciso II, do Lei
8.666/93;
c) Por ato do CONTRATADA nos casos dos incisos XIII a XVI, do artigo 78,
do Lei 8.666/93,
Parágrafo Unico - A CONTRATADA reconhece que, no hipótese do
inexecução total ou parciab do presente Contrato, a CONTRATANTE
poderá rescindi-lo unibaterabmente, sern prejuIzo dos sançöes
contratuais e begais quo lhe forem inerontes.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISP0SIcOES GERAI2
j/5%rY tCL
.v
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12.1 - lodas as comunicaçOes relafivos 00 presente Contrato seröo
consideradas como regularmente feitas, se entregues ou enviadas por
correspondéncia oficial, por telegrama ou por fax, para as endereços
constantes do preâmbulo deste Contrato.
12.2 - As comunicaçoes feitas por fax deverão ser realizadas corn
remessa do original, dentro de 24 (vinte e quatro) horas.
CLAU$(JLA DECIMA TERCE!RA - DO FORO
13.1 - Rca eleito o foro do Comarca de Montes Altos, para diñmir
quaisquer dOvidas oriundas do presente Contrafo.
E assirn, por estorem justos a acordados, assinam 0 presenfe Contrafo
em 02 (duos) vias de igual teor e forma, junfamente: corn duos
festemunhas igualmente signatarias

SItlo Novo-MA, 21 de marco de 2018.

.
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MUNICIPIO DE SITIO NOVOMA
JOAO CARVALHO DOS RE/S
Prefeito Municipal
CONTRA TANTE

OLHO D'AGLJA EM?REENDEMENTOS LDAME
CNPJ NO 18.179.593/0001-60
ISMAEL SANTOS COSTA
CPF No 059.393.163-79
SOcio/Adminisfrador
CONTRATADA
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