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EDITAL DE PREGÃo us o1z /2022
PROCESSO Na 4L2.402/2022
TERMODECONTRATO N 412.402.o4/2022
MODIIUD/DE: PREGÃO ELETRÔNI CO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

oBfETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESA pARÁ
DESTIÍTÁDO AS SECRETARIAS
PARTICTPAçÂO EXCtUSIVA DE

üo
u

i'-!)

MÁ,, PÂNÁ
PORTE E

v

FORNECIMENTO DE MÓVEIS E
MUNICIP/US DE SUCUPIRA DO RIÂCHÃO -
MICROEMPRES/TS, EMPRESA§ DE PEQUENO

-t.I- FtNDo MUMCIpAL DE

de móveb e

TERMODECONTRATO
OI- DASPARTES

A§SISTÊNCIA S(nAL GMAS) DE SUCUPTRA DO
MA, inscrito no uo 111696.rlóllÍ1001 -99, com enderço na Rua São José,

no477, Centro, CEP: 65.668{00 Sucupira do Riachito/MA, neste ato representadâ pela
Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. Marlene Ribeiro de Sousa, brasileira,
portadora da Cédula de Idenridade RG sob o n. {X4115662012.3 §SP/]ltA, inscrito no CPF sob o
n 061.1t7.093-fl), doravante denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

l'2- D. P. DE souzA - LocAcAo E coNsrRUCAo, pessoa Jurídica de direiro privado,
inscritr no CNPJ n" 23JS6§D/001-03, localizeda na Rua Principal, no l0(X), Colinas - MA,
nerte rto reprecc[trda pclo scnhor Desvaldo Pereira de Souzr portrdor (e) do CpF no
7V2.{í}6";6í}{19, doravante dcnominada simplesmente CONTRATADÀ

02-
2.1-

DOSUBORTELEGAL
Este Contrato se fundamenta nas

subsidirriamente pelo Decreto
disposições consubstanciadas pela Lei Federal n lL.S2Dtüil
n" 012t2020, de 20 de Novembro lle 2V20, subsidiariemente

com a ki Federel no. t.666194 e einda ki Conplenentar f 123/2íü016 e Liciração PREGÃO
N" 0l2nW2, do tipo MENOR PREÇO pOR ITEM, sob o regime de

EMPREITADA pOR PREÇO UNrTÁRIO_ procelso Adm inistrrtivo n" 4t2.4OZ IZOZZ e
convenções estabelecidas nest€ Instrumento, bem como nas nonnas inerentes à materia e ainda
no dito certarne.

03. DO OBJETO

3.T . CON§TITUI OB.IETO DO PRE,SENTE CONTRATO Cotrtrrtaçlo dc enpttra para
destinrdos es Secretarirs de

Sucupire do Riachão - MA, pare parúicipaçIo erclusivs de microem presm, empresas de
pequeno porte e equiparadas, em conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e
Proposta de Prcços da Liciante;

32 - Para a execução do objeto deste Contrato, deverá a CONTRATNIA obedecer ràs instruçôes e
orientaçô€s oÍâ
confatados.

do setor da Secretaría Municipal de Assistência Social, pera o Íiel
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í14- DO REGTME DE EXECUÇÃo
4'l- Os forneciment'os serão feiüos em conformidade com os tcrmos da Licitaçõo, prcgio Elctrônico no***12022, do tipo MENOR pREÇo poR ITEM, de execução indireta sob o regime dc

EMPREITADA PoR PREÇO UNITT{RIO, tros termos estatuídos pelo Ârt. 06, Inciso VIII,
alínea "a" da Lei n" 8.666193.

O$DO FATO GERADOR CONTRATUAL
5.1- O presente lnstrumento Contratual foi firmado ein

Adjudicatorio pela Sccrctária Municipal, coDccrÍrentc
Eletrônlco no 01212022- processo Administrrtivo

decorrência do Despacho Homologatorio e
à Licitação instaurada na modalidade pregão
n" 412.4O2/2022 e de conformidade com os

ditames da Lei n" E.666/93 e alterações posteriores.

-ocDovalon
ó.1.O VALOR GLOBAL, para o Fomccimento dos objctos, para Secrctaria Municipal de Assistência

Social, objeto deste Contrato no valor de R$ 72.458150 (setenta e dois mil quâtroc€ntos e
cinquenta e olto reals e clnquenta centrvos).

07. DOTAÇÃO ORÇAMEI\TARIA
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

16.0I - EUI\ÍDO MTJNICIPAL DE ASSISTÊNCIA §OCIAL
08.122.0002.1106.0000 - Aquisição de Moveis e
4.4.90.52.00 - Equipamentoe e Materisl

& PRAZO:
8.f{ PRAZO dc vigência do presente contrato será de at6 3111212022, com início na detr dr

podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos
termos cstabclecidos pela Lel Federal n" E.6ó6/93 e alterações postêrlorês;
prazo para início dos fomecimentos seú logo após a data da emissão da respectiva ordcrn de
Fornecimantos;

8.2- O

8'3- os prazos de início de etapas de execuçào, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida
às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu cquilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, deüdamente autuados em procêsso:

a) Altemção do projeto ou especificaçõcs, pela Administraçào;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere

fundamcntalmente as condições de execução do contrato;
c) lntcrrupção de execução do contrato ou diminuição do ritno do trabalho por ordem e no interesse da

Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no conttato, nos limites permitidos pela
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e) Impedimento de execução do conhato por fato ou ato de teÍceiÍo reconhecido pela tração em
documento conternporâneo à sua ocorr&rcia;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da administração. inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do cotrtrato,
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsávcis.

09- DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO
9.1-

9.2-

Os pagamentos scrão efchudos através de tmnsf.erência elctrônica diretamentc na coota çoÍrerte do
CONTRATADO na Tesouraria da CONTRATANTE;

Os prgementor cerio rerlizrdos conforme r execuçáo dor
dlas contados de deta de emissão da nota Íiscal (DAN

fornecimentos, em eté 05 (cinco)
FE), condicionedos e Ordcm de

t

Fornecimento deúdemente atestedos pelo setor competente.
IO. DO REAJU§TAMENTO
10.1- Os preços dos objetos em referência serão fixos e nào sofrerão reajuste durante a vigência deste

Contralo, de acordo com os teÍmos estabelecidos pela legistação vigcnte e atinente à matéria,
ressalvados os casos estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só podeni haver reajuste, se existir acordo entre as partes,
nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Govemo Federal.

IT.DAS PENALTDÂDES
ll.l- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente contrato, ficará a C0NTRATADA sujeita às

seguintes penali
11.1.1- Advertência;
11.1.2- Multa.s;

dades, a critério do CONTRÁTANTE, garantida a préüa defesa:

1.13' Suspensão temponiria de participação em Licitação e impedimento de contratar com a
Administração pelo prrzo dc 0ü (oito) mescs;

1I.1.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem
os motivos determinados da punigão ou até que seja promovida a reabiütação peraíte a
CONTRÂTAIITE.

12-MULTAS
12.1- Ressalvados os casos fornritos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações

que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:
(aPor dia que exccder o pnüzo de enúega do matcrial, 0,01% (um centesimo pôr corto) do valor

atualizado do contrato;

b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do conhato:
b.l) - se a ent'ega do material não atender o andamenúo de acordo com cronograma;
b.2) ' Se Não efetuar a entrega do objeto dcste instrumento, de acordo com its noÍÍnas, manuais,

instruções e especifi cações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
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T2.I.3- A CONTRAT ADA terí o limite de 03 (rês) dias úteis, conrados da data da publicação da
penalidadc no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Municipio;

12.1.í- Os recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prüzo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
nas condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f, da Lei no g. 666/93.

13. DA
l3'l- Constitui motivo para rescisão deste conhato os Incisos de I a XWI do Art. 7g da Lei n. g.666193,

atualizada pela Lei n" B.gg3/94.;
13.2.- A rescisão do presente Contrato poderá ser:

r) Amigável - por arxxdo sntre as paÍtes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que
haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Adrninistrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
\/ Incisos I a XII e XVII do Art. 7g da Lei n 9.666/93;

c) Judicial - nos teÍmos da Legislação processual.

14- DA ÂLTERAÇÃO DO CONTRATO

l4'l- o Conkato poderá ser alterado, com as devidas justiÍicativas, ros termos do Artigo 65 da Lei
8666193 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e,
em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmenre pela CONTRÂTANTE:

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação tecnica âos seus
objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em deconência de acrescimo ou
diminuição quantitâtiva de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n." g.666/g3:

I.2.A CONTRATADÁ. fica obrigada a accitar, nâs mesmas condições contratuais, os acÍéscimos ou
Y.

supressões

afializado
que se fizerem os materiais, em ar,- 2so/o (vinte e cinco por cento) do valor iniciar

do contralo;

14'l'3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposiçõcs legais, quando ocorridas após a data da aprcsentação da proposta, de comprovada
repercussão no§ preço§ contraÍados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conÍbrme o
caso;

14-1.,1- Em havendo alteração rmilatcral do contrato que aumente os ficargos da coNTRATADA, a
CoNTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equílíbrio econômico-financeiro
inicial, nos termos preceituados pelo § 6" do Art. 65 da Lei Federal n" g.666/93;

14'1'5' As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão

z-adx
de prcços bem como a prorogação de prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serão
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no artigo 65 e seus incisos e panigrafos da Lei g.666193.

15. DA§ OBruGAÇÔES DA CONTRATAI}A

l5'1- o ContÍato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avençadas, sendo
obrigaçõcs da CONTRATADA:

r) Executar os senriços, objeto do pesente contrato, com absoluB diligencia e perfeição;

b) A CoNTRATADA é obrigada a reparír, corrigir, removeç reconstruir ou substituir, as
suas expensa§, no total ou cm parte, o objeto do contrato cm que se vcrificarcm vícios, defeitos
ou incorreções resultantes dos serviços, objeto deste instÍumento contratual;

c) A CONTRÂTN)A é responsávcl pelos danos causados diraamente à Adrrinistração ou a tcrceiros,
deconentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fi scal rzaçao ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram os fornecimentos ou
extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações
unilateral do Contrato, e sêrão formalizados através de um único documento, quando do
recebimento do objeto ora contratado;

I5.3' A C0NTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, preüdenciário, Íiscais e comerciais,
resultantes da execuçâo deste Contrato;

t 5'4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos
Fomecimcntos objeto deste Contrato;

\-,5,5- A CONTRATADA fica ciente e se responsabiliza pelos fomecimentos de acordo com o Anexo,
com acompaúamento através dos seus Secretiírios, que se encarreganí de repassar as oricntações
para a realização do mesmo;

IGDAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
16.1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste

Inskumento;
16.2- Fica a Secretária de Assist&rcia Social responsável pelo acompanhamento da execução objeto

deste Instrumento Conü1afual;
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;
16.4- Fomecer à CONTRATADA todas as orientações e subsidios necessiírios ao bom e fiel

crrmprimcnto do objeto deste Contrato;
16.5- Notificar a CONTRATADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos

serviços prestados e andamento.
17- rrA vrNcuLAÇÃO
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l8'l' As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São João dos patos, Estado do

Maraúão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualqueÍ outro
por mais privilegiado que sejam desde que não possam ser resorvides amigavelmente.

19- DA AS§INATURA
l9'l' E' por cstaÍcm devidamcnte acordados, declara as partcs aceitarem as disposições

estabelecidas nas Cláusulas deste Instrumcnto, zujeitando.se às normas contidas na Lei Federal no
8'666193, atualizada pela Lei n'. 8.883i94, bem como as demais normas complementares,

v assinando este contrato em 02 (duas) üas de igual teor e form4 juntamente com 02 (duas)
testemurhas.

ôa

17.1- O pÍesente ContÍato üncula-se ao prmesso Adminlstrativo
Eletrônico l' 01212022, e seus ancxos, bem como a
certame-

proposta apÍEssntada, vencedorcs do

Sucupira do Riachão- Ma, 18 de agosto de 2022

(FMAS)AS
CNPJ N" 1 4.696.4«/ 0001 -9s

MARLENE RIBEIRO DE SOUSA
cPF N 063.187.093_80
CONTRATANTE

D P DE SOUZA Àssinado de forma disit.t poí D
P DE SOUZA LOCACAO EE

co N srR u cAo,2 3 2 s 6 3."I"TlJ5f;Tlifr ,.f ' 
*

509000103 {3'm'

D. P. DE SOUZA - LOCACAO E CONSTRUCAO
CNPJ N. 23.256.509/000 I 43

DESVALDO PEREIRÂ DE SOUZA
cPF No 702.406.633-49

CONTRATADA
TESTEM.I.JNHAS:

Nome:

CPF: N" .A,J.Z*/J. :.1.L.,....

Nome

o.CpF:1,1" .l{.:(.. :H.JS.s,)o
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PREGÃO ELETRÔNICO N" OI2NO22

ORI'EM DE F'ORNECIMENTO

D. P. DE SOUZA. LOCACAO E CONSTRUCAO, pessoe Jurídice de direito privado,
lnscrlta no CNPJ n' 23.256.5ür/000f {3, locatlzada na Rua Hncipal, no l0lX), Collnes - MA,
neste rto representada pelo senhor Desvaldo pereira de Souza portador (a) do CPF no

Pel
MóVEIS E

a presente Ordem de Fornecimento, autorizamos V.S.., O rIId
DESTINÂDO ÁS SECRETÁRIAS MUNICIP/US DE SUCUPIRA DO

MA, conforme Relatório de Apuração de preços (anexo I), para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Sucupira do Riachão - MA, objeto do
Prcgão Eletrônic o N O1212022.

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

MI,JNICIPAL DE ASSIS SOCIAL
MARLENE RIBEIRO DE SOUSA

cPF N" 063.187.093-80
CONTRATANTE

Recebido em: I I

ASS.

CON STRUCAO cousrnucAo:2325

D P DE SOUZA
LOCACAO E

:23256509000
103

Assinado de forma
digitalporDPDE
SOUZA LOCACAO E

6509000103
Dados: 2022.08.18
14:13:10 -03'00'

PôE]Ãs.7



111

Írl-t rctnd o Frorêl o Po

NMilGT

SECRETARIA AS§I§TENCIA SOCTAL

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS t,ND qrD VALOR
UNIT. VALORTOTAL

DE AÇO C/ 2 PORTAS E 04
PRATELEIRAS I.60 ALTURA UND 3 RS 725,00 RS 2. r75,00

2
ARQUMDE
SUSPENSAS

AÇO C/ 4 GAVETAS PARA PASTAS
UND 1 RS 799,00 R$ r.598,00

4 AR CONDICIONADO SPLIT I2,MO BTUS CLASSE
A UND 2 RS r.994,00 R$ 3.98E,00

5
BEBEDOIJRO COLUNA C/02 TORNEIRAS, TIPO:
GELAGUA. IJND 2 R$ 799,00 RS l.598,00

8 CADEIRAS PLASTICAS SEM APOIO P/ BRAçO T]ND 80 R$ 37,00 R$ 2.960,00

9 FIXACADEIRA ESTOFADA S/ TJND (; R§I R$ 777
l0 CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA )(GIRA

SEM UNT) 6 R$ 277,s0 RS r.665,00

ll CADEIRÂS TIPO (
COM BRÁ UND 4 R§ 284,00 R§ r . 136,00

l2 DE SOM AMPLÍFICADA 8(n RMScArxÁ
C/CONTROLE IJND 2 RS 1.145,50 RS 2.291,00

t3 SOLTEIROCAMA BOX 8X8 88X56 I,]ND R$ R$
t4 HOSPITALÂR EM COURINO

COSTURA INTERNÀ UND R$ 550,00 R$ 0,00

l5 ESTÂNTE
REFORÇO

DE AÇO C/ 06 PRATELEIRÀS COM
L'ND ó R$ 30E,00 R$ 1.E48,00

l6 I'OGÀO 4 BOCAS COM FORNO AUTOLIMPANTE UND 2 R$ 680,00 R$ r.360,00

FOGÂO 6 BOCÂS COM FORNO ALTOLIMPANTE UND 2 R$ 1.450,00 RS 2.900,00
I8 HORIZONTAL PON.TFREEZER 2 AS 453 LITROS I,JND 2 R$ 3.490,00 R$ 6.980,00l9 HORIZONTAL TASFREEZER I POR ) 5 LITROS UND 2 R§ 3.2t0,00 R$ 6.420,00
20 FRIGOBAR I 17 LITROS UND I R$l Rr§ l.
2l GARRÂFA PARA Â 20L UND 3 r(§ r 79 Rt§ 537)'» REFRIGERADOR 26I LTS t]NI) 2 RS 2.780.00 RS
23 REFRIGERADOR 380 LTS UND RS 6.

24 LIQUIDIFICADOR COM 03 VELOCIDADES UND 4 R$ 159,00 R$ 636.00

25 LIQUIDTFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS INOX UND 3 R$ 698,50 R$ 2.095,50

26 C/ 03 LUGARES ASSENTOLONGARINA
PLASTICO TJND 4 R$ 477,50 R.S 1.910,00

27 ME§A SECRETARIA EM MDF I.2O CiO2 GAVETA§ UND 4 Rr§ 550,00 RS 2.200.00

2Ír EMMESA ARM óMORE C ADEÍR Is x.60 Ir[] TJND 4 RS r.488,00 RS s.
29 MESA EM PLASTICO UND to R$ lr R$ l.r

t1
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30
ESTAÇÀO DE TRÂBALHO EM MDF. MESA COM
I,20X0,60 coM 02 c.AvETA§, MESA t,00x0,60 cM t]ND 2 R$ 476,00 R$ 952.00

3r MESA PARA RETJN EM MDF I.OO X 2.00 I,]ND 2 R$ RSI
32

MESA TIIO SECRETARIA
2 GAVETAS

EM MDF 1,50 x 0,60 c/ UND 2 R$ 4J0,00 Rr$ 900.00
33 VETASSEMMESA AG MDFEM I .20xó0 UND 2 R$ RS r.l
34 MICROFONECOM FIO UND Rr$ | RS
36 PAREDEDEVENTILADOR 5ocM UND 6 R$ RS 2.3 00

VALORTOTAL RS 72.45t§0
SETEI{TA E DOIS MIL, QU^ CINQT'ENTA cElrrtAvosCINQI]ETTTAE E OITO REA Er§

I


