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EDITÁL DE
PROCESSO
TERMODE

PREGÂO Ns 011/2022
ADMINISTRATIVO NA 405.395 I 2022
CoNTRATO N" 405.395.0 L / 2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBIETO: CONTNATAçÃO DE EMPR.ESA PARA AQUISIçÃO DE VEÍCIILO O KJI{, OBJETIVANDO
ÂTENDER AS NECESSIDADES DÂ SECRETARIA MUNICIPáL DEA§SISTÊNCIA SOChI.

\.. 01- DAS PARTES

1.1 . FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS) DE SUCUPIRA DO
RIACHÃO - MA, inscrito no CNPJ f 14.696.46410fi)1-99, com endereço na Rua São Jose,

no477, Centro, CEP: 65.668-000 - Sucupira do Riachão/MA, neste ato representada pela Secretária
Municipal de Assistência Social a Sra. Marlene Ribeiro de Sousa, brasileira, portadora da Cédula

de Identidade RG sob o n. 044115662012-3 SSPflUA, inscrito no CPF sob o n 063.187.093-80,
rêsidente e domÍciliado nesta Cidade, doravante denominado, simPlesmênte, CONTnATANTE;

1.2 - P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n'
27.967 .465t$001-72,1çalizúa na Rod BR 316, n" 1996, Santa tnês - MA. Neste ato representado

pelo seúor Pauto Gutenberg Aguiar Vieira, portador (a) do R. G. No 03021474200$5 SSP^'IA

e CPF no 043.17S.461.90' doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

02. DO SUPORTE LEGAL
2,1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal nc LO.ízOlOz

$rbsldlarlamente pelo Decreto ne O LZIZO?O, àe 20 ile Novembro de 2020, subsldLarlamente com a Lei

Federal nr. a.666194 e alnda Lel
olU2O22, do tipo MENoR PREço

TERMO DE CONTRATO

POR ITEM, sob

ns !2312006 e Licitação PREGÂO ELETRONICO Ns

o Tegime de EMPRETTADA POR PREçO UNITÁruO-

Processo Adminis'tradvo nc 405,39512022 e convenções estabelecidas neste lnstrumentD, bem mmo nas

normas inerentes à matéria e ainda no dito certame.

03- DO OBIETO

3.I.CONSTITUI OBTETO DO PRESEimE GONTRÂTO CONTRÂTAçÂO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTo DE

VEÍCULO O KM, OB,EÍIVÂNDO ATENDER AS NECESSIDADE§ DA SECRETÁRIA MUMCIPÂL DE

AssISTÊNcIA soCIÁL, desünado as secretarlas munlclpals de Suclrplra do Rlachão' MÀ em

conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de Preços da Licitante;

3.2- Para a execuçâo do obrêto deste Contrato, deverá a CONTRATÂDA obedecer às instruções e orientaçôes do setor
da Secretaria Municipal de Assistência Soclal, para o fiel cumprimento ora contratados.

04. DO REGIME DE EXECUçÃO

4.1- Os fornecimentos serão ftitos em confurmidade com os termos da Licitaçãq PIegâo Eleffittlctr I,'O1U2O24do
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de execução indircta sob o regime de EMPRETTADA POR PREçO UNITÁRIO,

nos termos estatuídos pelo ArL 06, Inciso VIÍ1, alÍnea "a" da Lei ne 8.666/93.
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05. DO FATO GERÁDOR CONTRATUâ,L

5.1- 0 presente Instrumento Contratual foi firmado em decorr€ncia do Despacho Homologatório e Adjudicatório pela

Secretária Municipal, concernente à Llcitaçâo instâurada na modalidade Pregão EleEônlca a" OIL|2O22-
Processo Admlnlstraüvo ne 405.39512022 e de conformidade com os ditames da Lel nl a.666193 e

alteraçõês posteíores

06- DO VALOR

6.1-0 VALOR GLOBAL, para o Fornecimento dos obietos, para Secretaria Municipal de Assistência Social obieto deste

ContÍato no valor de Rl 75.800,00 (SETENTA E GINCO MIL E OITOCENTOS REÁISXSETENTA E CINCO

MtL E OITOCENTOS REAIE.

07. DOTAçÃO ORçÁMENTARIA
7.1- As despesas decorentes deste procedimento correrâo à conta da segulnte Dotação Orçamentária:

1ó.01 . FUNDO MUNICIPAL DE ASSTSTÊNCIA SOCIAL;

08.122.OO02.1106,0000 - AQUTSTçÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS;

4.4.91.52.00 Equlpamentos e Materlial Pennanente.

08- PRÁZO:

8.1-O PRAZO de vigência do presente contrato ser:á de atÉ 3L/ l2l2OZZ, com início na data da assinatura, podêndo

ser prorrogado se necessário, somente mediant€ Aditivo Contrabral, nos termos estabelecidos pela Lel

Federal nc 8.666/93 e alterações posteilores;
8,2- O prazo para inÍcio dos fornecimentos sêrá logo após a data da emissão da respectiva Ordêm de Fornecimentos;

8.3- Os prazos de início de etapâs de execução, de conclusão e de entrega admit€m prorrogação mantida às demais

Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilÍbrio econômico-financeiro, desde que ocorram

alguns dos seguintes motivos devidamente autuados em processo:

a) Alteração do proieto ou especificaçõet pêla Administração;

b) Superveniência dê fato excepcional ou imprevisÍvel, estranho à vontade das partes que alteÍ€ fundamentalmente as

condições de exec'ução do contrato;

\- c) Intêrrupgão de execução do contrato ou diminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da

Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limltes pemitidos pela Lei;

e) lmpedimento de execução do contrâto por fato ou ato de terceiro r€conhecido pela Administração em documento

contemporâneo à sua ocorrência;

0 Omissão ou atraso de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagamentos prêvistos de que

result€, diretamente, impedimento ou rêtardamento na execução do contrato, sem preiuízo das sanções legais

aplicáveis aos responsáveis.

09- DAS COND!çÔES DE PAGÁMENTO

9.1- Os pagamentos serão efetuados através de transferência eletrônica diretamente na conta corrente do

OOI{TRÂTADO na Tesouraria da CONTRÁTANTE;

9.2- Os pagâmentos serão reallzados conforme a execução dos forneclmentos, em até oS (clnco) dlas contados

da data de êmlssâo da nota flscal (DÁNFB, condlclonados a Ordem de Forneclmento devldamente

atestados pêIo setor compctente.
10. DO REAIUSTAMENTO

:l
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10.1- Os preços dos obietos em refêÉncia serão hxos e não sofr€rão reaiuste durantê â vigência deste Contrato, de

acordo com os termos estâbelecidos pela legislação vigente e atinente à matéria, ressalvados os casos

esdpulados neste contrato;

1O.2- No caso de prorrogação do Contrato, só poderá hâver reaiuste, se existir acordo entre as partes, nunca

contrarlando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Governo Federal.

11. DAS PENALIDADES
11.1- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, Ílcará a CONTRATADÁ suieita às seguintes

penaltdades, a critério do COITITRÂTANTE, garantida a prévla defesa:

11,1.1- Advertência;

11.1,2- Multas;

11.1.3- Suspensão temporárla dê participação em Licitação e lmpedimento de contratar com a Administração pelo

pÍam de 08 (olto) meses;
r-, 11,1,4- Declaração de inidoneidadê pâra Iicitar ou contrâtar com a Administração enquanto perdurarem os motivos

determinados da punição ou até que sejâ promovida a reabilitáção perante a CoNTRÁTAI{TE.

12. MULTAS

12.1- Ressalvados os casos fortuitos ou de forTa maior, devidamente comprovado, ou ainda situaçôes que o

CONTRÂTANTE caberia obviar, a COI{TRATADA incorrerá nas sêguintes multas:

(a)Por dta que exceder o prazo de entrega do material, 0,010ó (um centésimo pôr cento) do valor atualizado do

contrato;

b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:

b,1) - Se a entrega do material não atendero andamento de acordo mm Cronograma;

b.2) - Se Não efetuar a entrega do obieto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais, instruções e

especificações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

12.1.3- A CONTRÁTADA têrá o limite de 03 (três) dias úteis, contâdos da dâta da publicação da penalidade no órgão

offcial, para recolher a multa aos cofres do MunicÍpio;

12.1.4- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias útei§ nas

\, condiçõ€s do Art. 109, Inciso I, alínêa "f'da Lei na 8.666/93.
13. DA RESCISAO

13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os lncisos de t a XVU do Art. 78 da Lei ne 8.666193, atuelizada

pela Lei ne 8.883/94;
13,2- A rescisão do presente Contrato Poderá ser:

a) Amigável - por acordo entre as partet rrduzida a termo no processo de licitação, desde que haia

conveniêncle para o CO NTRATANTE;

b) Administradva - por ato unilaterâl e escrlto da Adminlstração, nos casos enumerados nos Inclsos I a Xll

e xvll do Art. 78 da Leine 8.666/93;

c) ludicial - nos termos da Legislação Processual.

1,T. DA AITER.AçÃO DO COI{TRÁTO

14.1- O Contrato poderá ser alterado, com as devidas justincativat nos termos do Artigo 65 da Lei A666193 e

alterações, de comum acordo entre as partês e somente mediante aditivo contraural e, em especial, nos casos

abaixo:
I - Unllateralmente pela CONTRATANTE:

a) Quando houver modificação das êspecificações, para melhor adequação técnlca aos seus obietivos;

--l
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b) Quando necessária a modificaçâo do valor clntratual em decorÉncia de acréscimo ou diminuição

quantltativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei FêdeÍal n." 8.666/93;

4.1.2- A CONTRATAITA ficâ obrigada a âceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressôes que

se fizerem os materiais, em até 25% (vinte e clnco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

1,[.1.3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alt€rados ou extintot bem como a superveniência de disposiçôes

legaiq quando ocorridas após a data da apÍ€sentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços

contratados implicarão a revisão destes para mais ou menot conforme o caso;

14.1.4- Em havendo altêraÉo unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADÀ a COMRATANTE

deverá restabelecer, por aditamento, o equilÍbrio econômico-financeiro lnlcial, nos t€rmos preceiuJados pelo §

6'do ArL 65 da Lei Federal ne 8.666/93;
v 14.1.5- As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos prêvistot revisão de preços

bem como a prorrogação de prazos e o seu desequilÍbrio financeirq serão formalizadas pôr lavraturas de

Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposigão legal contida no artigo 65 e seus incisos e

paÉgrafos da l.ei 8.666/93.

15- DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATADA

15.1- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadaq sendo obrigaçôes da
CONTRATADA:

a) Executar os serviçoq objeto do presente Contrato, com absoluta diligencia e perfeição;

b) Á CONIRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às s as
expensaE no total ou em part€, o obieto do contrato em que se verlffcarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes dos serviços, obieto deste instrumento contratual;

c) A CONTRÁTADÂ é responsável pelos danos causados diretamente à Adminlstraçâo ou a t€rceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo na execugão do contrato, não excluindo ou rtduzindo essa responsabilidade a fiscalização
ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- 0s acréscimos, supressões ou modificaçôes que incorram os fornecimentos complementares ou extraordiúrios,
respeitádos os limites da Legislação vigente, serão obietos de alteraçôes unilateral do Contrato, e serâo
formalizados através de um único documento, quando do recebimênto do obieto ora contratado;

15.3. A CONTRATADA é responsável pelos encarEos trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais, resultantes da

exêcugão deste Contrato;

15.4- A GONTRATADA responsabiliza-se pelo hel cumprimento das obrigações pertinentes aos Fornecimentos objeto
deste contrato;

15,5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pelos fornecimentos de acordo com o Anexo, com
acompanhamento através dos seus Secretários, que se encarregará de repassar as orientâções para a

realização do mesmo;

16.DAS RESPONSABILIDAI'ES DO CONTRÂTÂNTE
16,1- A CONTRATÂNTE se responsabiliza pelo pagam€nto nas condições estabelecidas neste lnsüumento;
16.2 - Fica a Secretáriâ de Assistênclâ Social, responsável pelo acompanhamento da execução obieto deste

Instrumento Contratual;
16.3- Publicaro Extrato dest€ Instrumento na forma da L€i;
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16.4- Fornecer à COiIIRATÁDA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e Íiel cumprimento do obieto

deste Contrato;

16,5- Noüficar a CONTRÂTÁI,A no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos serviços prestados e

andamênto.

17- DÂ VINCULAçÂO

17.1- O presente Contrato vincula-se ao Proc€sso Admlnistradvo nç 4O5,39512O22 - PrcgSo EleEônlco nc

O11-120,22, e seüs anexog bem como a proposta apresentada, vencedores do certame.

18. DO DOMICÍLIO E FORO

1O.1- As partes elegem como domicflio legal, o Foro da Comarta de São loão dos Patos, Estado do Maranhãq para

dirimir quaisquer litÍgios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que

sejam desde que não possam ser resolvldas amigavelmente.

19- DA ÂSSINATURÂ

19.1- E, por estarem devidamente acordados, declara âs partes aceitârem as disposigões estabelecidas nas Cláusulas

deste lnstrumento, suieitândo-se às normas contidas na Lei Federal np 8.666/93, atualizada pela Lei ne.

g.gg3/g4, bem como as demais normas complementares, assinando este Contrato em 02 (duas) vias de igual

teore forma, iuntamente com 02 (duas) testemunhas.

Sucupira do fuachão - MA, 22 de jwho de 2022.

MT-IMCIPAL socrAl (FMAS)
CNPJ N" 14.696.46410001 -99

MARLENE RIBEIRO DE SOUSA
cPF N'063.187.093-80

CONTRATANTE

EIRELI:27 967 465 000 1 72

13 i.dod.G. dBlollo.,6 AclIri VEhA

Dil e§, cf,Êr5l( *, 
^r.túrÉoFrÉSdÚtrluàor.vt oF)sl7l lú016l, õrPreLlou'ctííodo,rll..,FP

GrÉu nvãt ÉlELtarlóra6t@rrl
O.dôc x22ró12 I t3Ítt {tO

P G AGUIAR VIEIRA

P G AGUIAR VIEIRA E CIA LTDA
cl{PJ N" 27.967 .46510001-72

PAIJLO GUTENBERG AGUIAR VIEIRA
cPF N" 043.1?8.463-90

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF: N'.CJ ,:./1.//3-':í.7-.,.

--l

CPF: N"....waR!ilX3.)D
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PREGÁO ELETRÔNICO N' OT 12022

ORDEM DE FORNECIMENTO

A:

P G AGUIAR VIEIRA E cIA LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ no27.967.46s1ffi1-i2, tocatiada-na_Rod BR-iü:;;'i-S90, S_o Inês _ MA. Neste atorepresentado pelo seúor pauro g^ut-enberg Aguiar üeira, portaaoi r"l- ao i.'à. N"03021474200s-s SSp/MA e CpF n.08.U8.;63-9T.

O FORNECIMENTO DO
ES DA SECRETARIA

de Apuração de Preços (anexo
Social de Sucupira do Riachão

Sucupira do Riachão - MA, 22 de junho de 2022.

ASSIS
MARLENE RIBEIRO DE SOUSA

cPF N. 063.187.093_80
CONTRATANTE

IPAL SOCIAL

Recebido em:

ASS.
PGAGUIARVIEIRA #HHt:.#,ffijHT"
EIRELI:27967 46iOOO1 72 ffimi"*;ini ;e-
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