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EDITAL DE PREeAoNc otzlzozz
pRocEsso ÁDMINISTRATM Ne 4t2.402 /2022
TERMO DE CONTRATO N" 412.402.Ot/2O22
MOD/ILID/IDE: PNECÃO EI.ETNÔNICO
TIPOr MENOR PREçO POR ITEM

oBfETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MóVEIS E ELETRODOMÉSTICOS,
DESTII{/Urc AS SECRETARI/TS MUITICIP/US DE SUCUPINA DO RIÁCHÃO - MÁ" PÁRA
PARTTCIPAçÃO EXCLUSIVA DE MIGROEMPRESAS, EMPRESÂS DE PEQI'ENO PORTE E
EqUIPARADAS

TERMO DE CONTRAI1O
01-ME
I.I. PRETEITURA MUMCIPAL DE SUCUPIRA DO RIACIIÃO - MA. SECNETARIÀ

MUNICIPAL DE AITMIM§TRAÇÃO - inscrita no CNPJ n'0t.61233E n01-67, com endereço

na Rua São José, n'477, Centro, CEP: 65.66&000 - Sucupra do RiacttâdMA, nestc ato
re,presentada pela Secretária de Administmção a Sra. Klévia Maria Lima de Sousâ, brasileira,
portadora da Cédula de Identidade RG sob o r'040174772O10-3 §SP/lt{A inscrito no CPtr'sob o
n M5.725.553ó2, doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

l.L D. P. DE SOUZA - IIOCACAO E CONSTRUCAO, pessoa Jurídice de direito privado'

inscrita no CNPJ n" 23.256.5(D/0001-03, localizada na Rua Principal, no 1(X)0' Colinas - MA'
ncate rto r€prcsentsda pelo senhor Ilesvrldo Pereira de Souze poÉador (a) do CPF no

7O2.4/.[ú;63.i}.4;9, doravante denominada simplesmente CONTRATADÀ

02-DOSUFORTE LEGAL
2.1- Este Conhato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pla [ti Fedenl a' lO.52OlO2

subsidiariamente pelo Decreto f Ol2[2020, de 20 de Novembro de 2020, subsidiariamente

v com a [.ci Federal n'. E.666/94 e ainda Lei Complementrr n' 1232fi)6 e Licitação PREGÃO

ELETRONICO N" 0122022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de

EMPRErrADA POR PREÇO UNITÁRIO- Processo Administrativo a' 472.402/2022 e

convenções estabelecidas neste lnstrumento, bem como üts noflnas inerentes à materia e ainda

no dito certame.

03- I}O OBJETO

3.1 - CONSTIIUI OBIETO DO PRESENTE CONTRATO Contreteçlo de emprera para
foruecimento de móveis e ehtrodomésticog destinedoc es §ocretrrirs Municipeis de
§ucupin do Rirchio - MÀ prr prrticiprçIo crdurivr dc nicmenpnug
poqueno porte e equiparadaq em conformidade com Ancxo I (Termo de

Proposta de Preços da Licitante;

cnprcrrs de
Rcferência) e

3.2 - Paru a execução do objeto deste C-ontrato, deverá a CONTRATADA obedecer às instruções e

orientaçôes do setor da Secretaria Municipal de
contratados.

04. IX) REGIME DE EXECUÇÃO

Administraçfu, para o fiel cumprimento om

\
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4'1- Os fomecirnentos serão fcitos cm conformidade com os tcÍmos da Licitação, Prcgio Elctrônico no
***12022, do tipo MENOR PREÇO PoR ITEM, de execução indireta sob o regime de
EMPRf,,ITAI)A PoR PREÇO UNITÁRrO, nos rermos esratuídos pelo Art. 06, Inciso VIII,
alínea 'a" da Lei no 8.666193.

OÍ DO FATO GERADOR COI{TRATUAL
5.1- O presente lÍlsü mento Contratual foi Íirmado em decorrência do Despacho Homologamrio c

Adjudicatorio pela Secrctí,'ria Municipal, concementc à Licitação instaurada na mo.lalidade Preglo
Eletrônico no 0lA2Ut2- Prmcrso Adminirerüm f 412.40212022 c de conformidadc com os
ditames da Lei n' &6ó6/93 e eltereções posterior$.

J6DOVALOR
-6.1{ vALoR GLoBAL, para o Fomecimento dos objctos, para secretaria Municipal de

Administração, objcto destc Contrato no vdor de R$ nJ sa.Err,o0 (oltentt e qurtro mü,
trovecentos e noventa e um reais)

07- rrcTÂçÁo oRÇAMENTARTA
7.1- As despesas decorr€ntes dcste pÍoccdimento coÍrcrão à conta da segu.intc Dotação Orçamentária:

tx.01 -SECRETARTA MUNTCIPAL DE ADMTNTSTRAÇÃO
04.122.0002.2013.0000 - Mrlut. eFlnc. dr §ecrcl.ÍL dc Adnlrlshtçio Gerrl;
41.90.52.00 - Equipamentes e Meteriel Permenmte;

O& PRAZO:
-0 PRAZO de vigência do presente contrato será de úé 3lll2l2022, com início na drtr dr

arslnaturq podcrdo ser prorrogado se neccssário, somcntc mcdiante Aditivo CmFatual, nos
termos estabelecidos pela Lei Federsl n" 8.66683 e alterações posteriores;

t.2- O prazo para início dos fomecimentos será logo apos a data da emissão da respectiva Ordem de

Fomecimentos;

8.3- Os prazos de início dc etapas de execução, dc conclusão e de cnúcga admitcm prorrogação mantida
às dernais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorram alguns dos scguintes motivos, devidamente autuados em p«rcesso:

a) Âlteração do projeto ou especificações, pela Administração;
b) dc fato cxcepcional ou imprwisível, cstranho à vontadc das paltcs Erc altere

fundamentalmente as condigões de execução do contrato;
c) Intemrpção de execução do contrato ou diminuição do rirno do üabalho por ordem e no intercsse da

Administração;
d) Aumento das quantidâdes inicialmente previstas no contmto, nos limites peÍmitidos pela I*i;

k
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e) Impedimcnto de execução do contrato poÍ fato ou ato de terceirc reconhecido pela Administração em
documenüo conúemporâneo à sua oconência;

$ omissão ou atraso de providências a cargo da a&ninistração, inclusive quaÍrto aos pagam€ntos
previ§to§ de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato,
sem prcjuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

0L DÂ§ CONDrÇóES DE P^4,GAMENTO
9'l- Os pagamentos scrão efctuados atraves de trmsfcÉncia clctrônica dirctamenlc tra conta corrcntc do

CONTRATAIX) na Teroraria da CONTRÂTANTE;
9.2' oc pegementor serio rerlizrdos conforme r erecuçôo dor fornecimentor, em rté 05 (cinco)

dlas contrdos dr dat. de emissâo da nota liscat (DANFE), condicionados e Ordem de
Fornecimento devidemente rtestedos pelo setor

lILDO REAJUSTAMENTO
l0'I' Os preços dos objetos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste

Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação ügente e atinente à mat a,
ressalvados os casos estipulâdos neste contrato;

t0'2- No caso de prorrogação do Contrato, §ô podená haver reajuste, se existir acordo entre as part€s,
ntmca contrariando, qualquer que for algum índice oÍicial estabelecido pelo Governo Federal.

IT.DA§ PENALIDÂDES
1l.l- Pelo inadirnplemento total ou parcial do presente contato, ficará a coNTRÂTArlA sujeita as

seguintes penalidades,
11.1.1- Advertência;
11.1.2- Multas;

a critério do CONTRATAITITE, garantida a péüa defesa:

t l.l3- Suspeffão temponíria de participação em Licitação e impedimcnto dc contratar com a
Administração pelo pnzo & llt (oite) mera;

ll .1.4- Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto pcrdurarern
os motivos determinados da punição ou aÉ que seja promovida a reabilitação perante a

12. MULTA§
l2'l' Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situaçôes

que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:
(aPor dia gue exccder o pwzo de entrega do material, 0,01% (um centésimo pôr corto) do valor

atualizado do contrao;

b) Multas variáveis de I % (um por cento) do valor atualizado do contrato:
b.l) - se a entrega do material não atender o andamenüo de acordo com cronograma;
b.2) - Se Não cfetuar a eÍltrega do objao dcste instrumento, dc acordo com as norÍnas, manuais,

instnrções e especiÍicações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
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t2'1'3- A CoNTRATADA tení o limite dc 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da
penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.1.'l- Os Íecurso§ contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
nas condições do Arr 109, Inciso I, alínea "f' da Lei no g.666/93.

13-DARESCTSÃO
13.1- Constitui motivo para rescisão deste Conhato os Incisos de I a XVII do Art. 7g da Lei n. g.666/93,

atualizada pela Lei n" 8.883/94.;
13.2.- A rcscisão do presente Contato poderá ser:

r) Âmigável - por acordo srtre .s paÍtes, reduzida a tcrmo no proccsso dc licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilaleral e escrito ds

Incisos I a }(II e XVII do Art. 78 da Lei no 8.6661g3;

c) Iudicial - nos termos da Legislação hocessual,

nos çasos enumerados nos

l4- DA ALTERAÇÃO OO COXrnato
l4.l- O Conhato podcní ser alterado, com as dcvirlas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei

8666193 e altcrações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e,
em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmenre pela CONTRATAI{TE:

e) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequaçiio técnica aos seus

objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor conftatual em decorrência de acrescimo ou

diminüçào quantitativa de seu ofieto, nos limites permitidos peta Lei Federal n." 8.66/93:
\í.1.2' A COIIÍTRATAI)A fica obnigada a accitar, nes me§rlus condições contratuais, os acréscimos ou

supressõcs que sc fizerem os materiais, em até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
afltalizÃdrc do contrato;

14.13- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveni&rcia de

disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada

repcrcussão no§ preços contratados, implicarão a rcvigão dcstes paÍa mais ou menos, conforme o

ca§o;

14'1.4' Em havendo alterâção unilateral do contato que aumcnte os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATAIITE devení restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro

inicial, nos tcrmos prcceituados pelo § 6. do Art. 65 da Lei Fcdcral no g.ffi193;

14.15 As altcraçõ€s do valor do conu-ato, decorrente de modifrcação de quantitativos previstos, revisão

de preços bem c<xno a prorrogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão formalizada§.c\
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pôr larraturas dc Termo dc Aditamcnto, pôr acordo das partes, conforme disposição legal contida
no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lci 8.666t93.

I$ DA§ OBRIGAÇÔE§ DA CONTRATAI'A

15.1' o contrato deverá ser executado fiermente de acordo com as cláusulas avengadas, sendo
obrigações da CONTRATADA:

e) Executar os scnriços, objeo do geseirte contrato, com abcoluta diligeircia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a repamr, corrigir, Íemovet reconstruir ou substituir, as
suas expcn§ari, no total ou em partc, o objeto do contrato em que §c verificarcrn vícios, defeitos
ou incorrcções resultantes dos serviços, objeto d€ste instrumento coÍltratual;

c) A CONTRÂTA)A é responsávcl pcloe dmos causados diretamente à Adllrinisfação ou a tcrceiros,
decorentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a Íiscalizaçâo ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram os fomecimentos comptementarcs ou
extraordiúrios, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações
uilatcral do Colrtraüo, e serão fonoalizados atzvcs de um único documcnto, quando do
reccbimcoto do objcto ora contratado;

15.3- A CONTRÂTADA é responsável pelos ercargos habalhistas, preüdenciririo, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

15.4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo Íiel cumprimento das obrigações pertinentes aos
Fomecimcotos objeto deste Contrato;

5-5' A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pelos fomecimentos de acordo com o Anexo,
com
para a realização do

através dos seus SecretáÍios, que se encaregani de repassar as orientações
mesmo;

IGDAS RE§FON§ABILIDADES DO CONTRATANTE
16'l- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagameirto nas condições estabelecidas neste

Instuncnto;
16.2- Fica a Secraiíria de Aúninistração rcsponsável pelo acomgaúamcnto da exectção objcto deste

Instrumento Contratual;
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;
lú4- Fomecer à CONTRÂTADA todas as oricntações e subsídios necessários ao bom e fiel

cumprimento do objeto deste Conh:ato;
16.5' NotiÍicar a CONTRATADA no caso da existência «le alguma contrariedade relacionada aos

serviços prestados e andamento.

lT.DAVINCULAÇÃO

\
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l7.f- O pÍescnte Contrato vincula-se ao proccsso

Eletrônico l" 01212022, e seus anexos, bern
ft' +\2.402/2022 - Pregío

apresentada, vencrdores docomo a propo§ta
certame.

r& Do DoMrcÍr.ro u, rono
18.1- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São loão dos patos, Estado do

Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro
por mais privilegiado gue sejam desde que nâo possa, ser resorvidas amigaverrnente.

19. D,À A§§INATURA
fg'f- E' por cstarem dcvidamcnte acordadrx, declara as partes açciÍaÍem as dispo,siçõcs

Ê§tabelccidas na§ Cláusulas deste Instmmento, sqieitando-se às nonnas contidas na Lei Fe6eral no
. 8.666193, ailalizzda pela Lei n'. g.gg3/x, bem como as demais normas complementares,

assinando este Contoato em 02 (duas) vias de igual teor e fomra, juntamentc com 02 (duas)\/ 
tcsterutrhas.

Sucupira do Riachão- Ma, 18 de agosto de 2022

PREFEITURÂ MI,JNICIPALDE DORIA -MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ N. 01.6t2 .338/N0147
KLÉVTAMARIA LIMA DE SOUSÂ

cPF N.045.725.553ó2
CONTRATANTE

SOUZA Asslnado de Íorma dsltal por
D P OE SOUZA TOCACAO E
CONSTRUCÁO:232565090001 0

DP
E

CONSTRUCAO:23256 3

509000103 ?'!o'2o22'0E 
1812'al:'0

D. P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO
CNPI N. 23.256.509/0001 {3

DESVALDO PEREIRÂ DE SOUZA
cPF No 702.40ó.633-49

CONTRATADA

CPF: N" /.J

Nome

cPF: N" :L\g j 35, 9/
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PREGÃO ELETRôNICO N" OI2I2O22

ORDEMDE FORNECIMENTO

D. P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO, pessoe Jurídicr de dircito privrdo,
Itrrctltr ro CNPJ n'23.2§ó.5(D/01!01{l3,locdlzade na Roa Hncipel, no 1000, Collnar - MA,
neste rto representada pelo senhor Desvaldo Pereira de Souza portedor (a) do CPF nq

Pela presente Ordern dc Fomecimento, autorizamos V.S.", O FORIYECIMENTO DE
MÓVEIS E DBSTINADO i{S SECRETARIA§ MUNICIPflS DE SUCUPIRA DO

RIAcHÃo - MA, conforme Relatório de Âpuração de Preços (anexo I), para atender as

neccssidades da Secretaria Municipal de Administração de Sucrryira do Riachão - MA, objeto do
Pregão Eleh&rico N" 0172022.

Sucupira do Riachào - MA, l8 de agosto de 2022.

\&L e-
DEADMINISTRAÇ

KLÉVIÂ MARIA LIMA DE SOUSA
cPF N' 045.725.553-62

CONTRATANTE

Recebido em: I I

ASS.

D P DE SOUZA Assinado de forma
digital porDPDE
sot zA LocAcAo E

CON STRUCAO: corusrnucAo:23256

E

232s6s090001
03

509000103
Dados:2022.08.18
14:12:46.03'00'

--
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SECRETARIÂ ADMINI§TRAÇÃO

iIiMi DE§CRIÇÁO DOS PROITUTO§ IJND qrD
T'NIT. VALORTOTAL

I RÍO DE AÇO C/ 2 PORTAS E 04 UNÍ) n RrS 725,00 R$ 5.800,00
PRATELEIRAS I.óO ALTURA

2
ARQUTVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS PARA PASTAS
SUSPENSAS

IJND 4 RS 799.00 R$ 3.196,00

4
AR CONDICIONADO SPLIT I2.OOO BTUS CLASSE
A

I,JND 4 Rs 1.904,00 RS 7.9í6,00

5
BEBEDOURO COLUNA C/02 TORNEIRÂS, TIPO:
GELAGUA.

IJND 3 R§ 799,00 RS 2.397,00

E CADEIRAS PLASTICÂ§ SEM APIOIO P/ BRAÇO IJND 100 R$ 37,00 Rrt 3.700,00

9 CADEIRA ESTOFADA §/ FD(A UND 6 R$ 129.50 Rr§ 777

l0 CADEIRAS TIPO I,]ND 4 RS 277,50 R$ i.l10,00
SEM

11
CÂDEIRAS TIPO (

UND 4 R§ 284,00 R§ r.136,00
COM

t2 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA EOO RIT,,S

C/CONTROLE
UND 1 R3 r.r45,50 R$ 2.291,00

l3 CAMA BOX SOLTEIRO 88XI88X56 IjND 3 RS R§

l4
HOSPITALAR EM COTJRINO COSTURÂ

TJND Rs 550,00 R$ 0,00
INTERNA

l5 ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS COM I,]ND t2 R§ 3m,00 RS 3.696,00

l6 FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE UND 2 RS 680,00 RS r.360,00

l7 FOGÃO 6 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE UND 3 R$ t.450,00 R$ 4.350,00

l8 FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS.I53 IJTROS TJND 2 RS m
t9 FREEZER HORIZONTAL I PORTAS 2I5 LITROS IJND 1 RS 3.2r RS

20

2t

FRIGOBAR I 17 LITRO§ I.JND t R§ 1.260,00 RS 1.260,00

GARRAFA TÉRMICA PARA ÁGUA 2OL UND R-$ 179,00 RS 358,m

22 REFRIGERADOR 26I LTS tJND 2 R$ 2.780.00 RS

23 REFRIGERADOR 380 LTS I,JND

24 LIQUIDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES UND

2 R$ 3.300,00 RS 6.600,00

I RS 159,00 R$ 159,00

25 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LTTROS INOX TJND RS ó98,50 R$ 698,50

RS 2.367,50

R$ 2.200,00

26
LONGARINA C/ 03 LUGARES ASSENTO
PLASTICO

tJND 5

MESA SECRETARIA FÀ,I MDF 1.20 C/02 GAVETAS UND 4

R$ 477,50

27 RS 550,00

2A MESA EM MARMORE 6 CADEIRA§ I.60 X 80 UND 2 R$ r.48E.00 R$ 2.976,00
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29 MESÂ EM PLASTICO UND l0 RS ll RS l.l

30 UND 3

2

4

3

3

P§ 476,00 R$ 1.428,00

UND

UND

TJND

IJND
IJND

VENTILADOR DE PAREDE 5rcM
MICROFONECOMNO
ME§A SEM GAVETAS EM MDF I.2OX6O

MESAPARA EM MDF 1.00 X 2.00 R§

R.S 450,00

RS 550,00
R$I
RS

Rr§ I

R§ r.E00,00

R§I
R$

RS l.l

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM MDF. MESA COM
1,20x0,60 coM 02 GAVETAS, MESA 1,00X0,60 cM

MESA TIPO SECRETARIA EM MDF I,50 X 0,60 C/ 2
GAVETAS

31

32

16

33

34

VALONTOTAL RS ta.9tt,ü|
(OITENTA E QUÁTRO MIL, NOVECENIOS E NOVENTA E I'M REAIS)

V
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