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EDITAI DE PREGAO NE OLz / 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N9 412.402 /2022
TERMO DE CONTRATO N" 412.40?.05/?OZ2
MODALIDÁDE: PRECÃO ELETRÔN ICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
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CONTRATAçÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS,
DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPATS DE SUCUPIRA DO RIACHÂO - MA, PÂRA
PARTICIPAçÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARÁDAS

TERMO DE CONTRATO

1.1- PRETEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÁO - MA . SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMIMSTRAçÃO - inscrita no cNpJ n'01.612i39ím0l{7, com endereço
na Rua São José, n"477, Centro, CEP: 65.668-000 - Sucupira do RiachãoiMA, neste ato
representada pela Secretária de Administração a Sra. Klévia Maria Lima de Sousa, brasileira,
portadora da Cédula de Identidade RG sob o a'íM;O174772010-3 S§P/IVÍA, inscrito no CPF sob o
n M5.725553.62, doravante denominado, simplesmeÍte, CONTRATANTE;

1.2- SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
n' 30.3t3.649/0fi)1-23, localizada na Avenida Presidente Dutr4 n" 1420, Araguaina - TO, neste
ato ÍepÍes€ntâda pelo senhor lleneto Felicissimo Martins portsdor do CPF no O29.064.611-34,
doravante denominada simplesmerte CONTRATAIIA.

02. DO SUPORTE LEGAL
2.1- Este Confato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela L€i Federal n" 10.520/02

\, subsidiariamente pelo Decreto n" 012Í2020, de 20 de Novembro de 2020, subsidiariamente
com a Lei Federel f . t.ffiD4 e einda Lei Complementar a'l23l2ffi e Licitaçâo PREGÃO
ELETRONICO N" 01212022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de
f,MPREITADA POR PR-E,ÇO UNffÁRfO* Processo Administrrtivo t" 412.402/2022 e

convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas noÍrnas inerentes à materia e ainda
no dito certame.

03- DO OBJETO

3.f - CONSTITUI OBJETO IX) PRESENTE CONTRATO ContrâÍaçâo de emprera para
fornecimento de móveis e eletrodoméstico, destinado es §ecretarias Municipais de Sucupira
do Riechão - MA, para participação exclusiva de microempresâ, empresas de pequeno
porte e equiparadas, em conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de
Preços da Licitante;

3.2 - Para a execução do objeto dÊste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer ârs instruções e
orientações do setor da Secrearía Municipal de Administração. pam o fiel cumprimento ora
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o+Do REGTME DE EXECUÇÃo
4'l- Os fornecimentos s€rão feitos em conformidade com os termos da Licitação, pregão Eleúrônico no***12022, do tipo MENOR pREÇo poR ITEM, de execução indireta sob o regime de

EMPREITADA PoR PREÇO UNITtiRIo, nos termos estahrídos pelo Art. 06, Inciso VIII,
alínea "a" da Lei n. 8.666193.

OT DO FATO GERADOR CONTRÂTUAL
5'l- O presente lo§trumento Conüatual foi firmado em decorrêacia do Despacho Homologatório e

Adjudicatorio pela Secretária Municipal, coucernentc à Licitação instaurada na rrodalidadc pregio
Eletrônico no Ol2l2o22- Processo Administratlvo n" 4lz-4oz/zoz2 e de conÍbrmidade com os
ditames da Lei n' &666/93 e rlterações posteriores.

OGDOVALOR
6,1-0 VALOR GLOBAL, para o Fomecimcnlo dos objctos, para Scüetâria

Administraçâo, objeto deste contrato no valor de R$ 26.4g5,00 (vinte e seis mil
oitcntr e cinco reais)

Municipal de
quatrocentos e

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

FONTE DE RECURSO: TE§OURO MUNICIPAL:

(X.OI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIhIISTRAÇÃO
04.122.0002.2013.001X) - Manut. eFunc. da secretaria de Administração Geral;
4.4.90.52.0O - f4uipamentos e Material permanentel

,-&PRAZO:
t'l-O PRAZO dc üg&rcia do prescnte contrato scÉ de úé 31t12t2022, com início na drta da

assinatura, podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos
tcÍÍnos estâbelecidos pcla Lei Federal n' E.ó6683 e alteraçõer po§Íerior§;

8.2' O prazo para'início dos fomecimentos será logo api» a datz da emissão da respectiva Ordem de
Fomecimentos;

8'3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação mantida
às demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de scu equilíbrio econômico-
financeiro' desde que ocorrarn alguns dos seguintes motivos, dwidamente autuados em processo:

a) Alteração do projcto ou especificações, pela Âdminisraçâo;
b) Superveniência de fato excepcional ou impreüsivel, estranho à vontade das paÍes que altere

frmdamentalmente as conüçôes de execução do contrato;
c) Interrupção de execução do conkato ou diminuição do rimo do trabalho por ordem e no interesse da

Administração;
d) Aumento dns quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei;
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e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em
doçumento conúemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atraso de providências a cargo da adrninisúação, inclusive quânto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, ímpedimento ou retardamento na execução do contrato,
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

09,DÂS CONDIÇOES DE PAGAMEI{TO
9'1- os pagamentos scrão efeh,rados através de trmsferência eletrônica diretamcnte na conta conrntc do

CONTRATÂDO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9'2- Oc pegementos serío reelizedos conforme a erecução doc fornecimettoc,, em até 05 (cinco)

\, dias contados dâ dâtâ de emrssão dâ notâ Íiscat (DANFE), condicionedos a ordem de
Fornecimento devidemente atestedos pelo setor competente.

1&DO REAJUSTAMENTO
l0'1- os preços dos objetos em referência serão fixos e não sofrerão reajuste durante a vigência deste

Contrato, de acordo com os termos estabelecidos pcla legislação vigente e atinente à materi4
ressalvados os casos estipulados neste contrafo;

l0'2- No caso de prorrogação do Contrato, só podeni haver reajuste, se existir acordo enrrc as partes,
nunca contrariando, qualquer que for algum índice oficial estabelecido pelo Govemo Federal.

11-DAS PENALIDADES
1l.l- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita às

seguintes penalidades, a critério do GONTRATANTE, garantida a préüa defesa:
11.1.1- Advertência;
Í1.1.2- Multas;

\-1'13- Suspensão temporiria de participaçào em Licitação e impedimcnto dc contratar com a
Adminiseaçâo pelo pnzo dc 0S (oito) mc!ês;

11'1'4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem
os motivos determinados da punição ou aÉ que seja promovida a reabilitaçâo perante a
CONTRATÁNTE.

12. MULTAS
l2.l' Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda situações

que o CONTf,,ITANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:
(aPor dia que exceder o prazo de entrega do materíar, 0,01% (um ccntésimo po, .*,oy do valor

ahulizado do contrato;

b) Multas variáveis de 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato:
b.1) - se a entrega do material não atender o andamento de acordo com cronograma;
b-2) ' se Não efetuar a entrega do objeto deste instrumento, de acordo com as noÍÍnas, manuais,

instuções e especifi cações;

\l2-2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:

I / í:ls.

§/
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12'1'3- A CoNTRATADA tení o limite de 03 (três) dias úteis, contados da data da publicação da
penalidade no órgão oficiar, para recolher a multa aos cofres do Município;

12'l'4- os recursos contra a multa aplicada deverâo ser feitos no prazo miiximo de 05 (cinco) dias úteis,
nas condiçôes do Arr 109, lnciso I, alinea ,,f' da Lei no g.666/93.

I}DA RESCISÃO
13'1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVfi do Art. 7g da Lei no g.666193,

atualizada pela Lei n" 8,883/94;
13.2.- Â rescisão do presente Contrato podení ser:

r) Âmigávcl - por acordo eiürs is p.rtss, rcduzida a tsm no processo dc licitaça.r, desde çehaja conveniência para o CONTRATAtr{TE;
b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administraçâo, nos casos enumerados nos

\-. Incisos I a )(II e XVII do Art. 7g daÍ-ei n" g.666193;

c) Jndicial - nos tenros da Legislaçâo processual.

1,í- DA ÂLTERAÇÃO DO CONTRATO

l4'1- O Contrato poderá ser altcrado, com as devidas justificativas, nos termos do Artigo 65 da Lei
8666/93 e alterações, de comum acordo entre as partes e somente mediante aditivo contratual e,
em especial, nos casos abaixo:

4.

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

e) Quando houver modificação das especifica4ões, para melhor adequação tecnica aos s€us

objetivos;

b) Quando necessária a modiÍicação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuiçào quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal o." g.ffi6/93;

l'2- A CONTRATAIIA fice oürigadr a accitrr, nâs m€slnâs condições contraruais, os esréscimos ou
supressões que se Íizerem os materiais, em até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
anBlizado do contrato;

1(I'3- Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de
disposições legais, quando ocorridas após a data da apesentação da propost4 de comprovada
rçcrcussão nos preço§ cofiratado§, implicarào a rovisão dcgtes para mais ou menos, cont-orme o
cíl§o;

14'l'4' Em havendo alteÍ'ação rmilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRÁTADA, a
CoI{TRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro
inicial, nos termos preceituados pelo § 6" do Art. 65 da Lei Federal n" E.666r93;

14'15 As alterações do valor do contrzto, decorrente de modificação de quantitativos previstos, revisão
de preços bem como a prorrogação de prazos e o seu descqu íbrio financeiro, serão formali
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l$ DAS OBRIGAÇôr.S D^ C0NTRATAITA

l5'I- o Contrato deverá ser executado fielmente «le acordo com as cláusulas avengadas, sendo
obrigaçõcs da CONTRATADA :

e) Executar m serviçc, objeto do preseute Cmtrato, coÍn absotuta diligacia c pclfciçào;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparaÍ, corÍigir, Íemover, reconstruir ou substituir, as
srtá§ expensâ§, no totâl ou em parte, o objeto do cotrtraüo em que se vcrificarem vícios, defeitosv ou incorreções resultantes dos serviços, objeto deste instrumentô contratual;

c) A CONTRATÀDA é rcsponsávcl pelos dmos causados diretamente à A&ninistração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo áu reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o apompaúamento pelo órgào interessado;

15.2' os acróscimos, supressões ou modificações que incorram os fomccimentos complementarcs ou
extraordiruirios, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetoj de alterações
unilatêral do Contrato, c serão formalizados aaaves dc 

-um 
único documcnto, quândo do

recebimento do objeto ora contratado;

15.3' A CONTRATADA é responsável pelos encargos habalhistas, preüdenciário, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

15'4- A CoNTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obdgações pertinentes aos
Fomecimcntos objeto deste Contrafo;

\-5.5- A CONTRATADA Íica ciente e se responsabiliza pelos fomecimentos dc acordo com o Anexo,
com acompaúamento através dos seus Secretii.rios, que se encarregarii de repassar as orientaçõei
para a realizaçào do mesmo;

IGDAS RE§FON§ÂBTLIDADES DO CONTRATANTE
16'1- A CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste

Instrumento;
16.2- Fica a Secretiíria de Aúninistração responsável pelo acompanhamento da execução objeto deste

Instrumento Contralral ;

16.3. Publicar o Extrato deste Insüumento na fomra da Lei;
ló.4- Fomecer à CONTRÀTADA todas as orientações e subsidios necqssários ao bom e fiel

cumprimento do objeto deste Contrato;
16'5- Notificar a CONTRÂTADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos

sêrviços prestados e andamento.
17-DAUNCULAÇÃO

\

D A
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pôr lalraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo da"s partes, conforme disposição regal contida
no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei 9.666193.
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t7.t- O presente Contrato vincula-se ao Processo Administrativo n" 4LZ.4O2/ZOZ2 - pregão
Eleúrônico n' 01212022, e sels anexos! bem çomo a proposta apresentada, vencedores do
ceÍâme.

lE- Do lx)MrcÍr"ro n rono
18.1' As paÍes 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 qualquer outro
por mais privilegiado que sejam desde que não possam ser resolúdas amigavelmente.

19- DA AS§INÂTURA
lr.f' E, poÍ estrrcm devidanrede acoÍdsdos, declara âs partes accitarem as disposições

estabelecidas nas Cláusulas deste [nshrrmento, sujeitando-se às normas g6nlidas na Lei Federal n"
8.666/93, aiJalízÃd" pela Lei n'. 8.883/94, bem como as demais normas complementares,

\z as§inando este Conüato em 02 (duas) vias de igual teor e form4 juntamente corn 02 (duas)
testemurhas.

Sucupira do Riachâo- Ma, 23 de agosto dc 2022

4,
PREF RA MI]NICIPAL DE SUCUPIRA DO RIA O-MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ N" 01.6 I 2.338/0001 {7

xr-Évrauenra LIMA DE SOUSÂ
cPF N" 045.725.553-62

CONTRATANTE
SERRANA Assinado deformô digitatpor

DtsrRrBUtDoRA ii8l$1,?':]liHff*
LTDA:3031 36490001 23 Dados:2022.08.23 r6:50:37 {300'

SERRANA DISTR IBUIDORA LTDA
CNPJ N' 30.3 t 3.@9 I M\ :23

RENATO FELIqSSIMO MÂRTINS
cPF N.029.064.671-54

CONTRATADA

Nome

CPF:N" AJ.Ç. ,/./..t-.:-L.2.

Nome

CPF: N" *ya ?YJ -!3s ,0

- A
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PREGÃO ELETRÔNICO N' 01212022

ORDEM DE FORNECIMENTO

§ERRANA DISTRIBUIIIORÂ LTDA, pessor JurJdica de direito privado, inscrita uo CNpJn' 30.313.649/0001-23, Iocalizada na Avenida Presidente Dutra, ," f *ZO, Areguainr - TO,
neste ato representada pelo senhor Renato Felicissimo Martins portador do CpF n"
429.064.671-54

Pela presente Ordem de Fornecimento, autorizamos V.S.,, O FORNECIMEI{TO DE
MovEIs E EtETRoDoMÉsrIcos, DEsTINADo As sEcRETARIAs MuNIcIpArs DE sucuprRa Do
RIÂCHÃ0 - MA, conforme Relatório de Apuração de Preços (anexo I), para atender as
necessidades da Secrekria Municipal de Administração de Sucupira do Riachão - MA, objeto do
Pregão Eletrônico l§ 0lZl2OZ2.

Sucupira do Riachão - MA, 23 de agosüo úç 2022.

àua-
MUNICIPAL DE ADMINIS

KLEVTA MÀRTA LIMA DE SOUSA
cPF N" 045.725.553_62

CONTRATANTE

Recebido em: I I
s E R RA N A D I srR I B u I D o RA f ;['ifi l'":§ilrrflãl"i 

*'
AS$TDA:3O3I3#e000123

Á:

LTDA:3031 3649000 1 23
Dados: 2022.08 23 08Í2:1 9 {3'00'
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§ECRETÂRIA ADMINTSTRAÇÂO

ITEM DESCRTÇÃO DOS PRODUTOS UND QTD
VÂI,OR
T]NTT. YALOR TOTÂL

3
AR CONDICIONADO SPUT 9.OOO BTUS CLA§SE
A LIND 8 RS 1.899,00 RS 15.192,00

6
BEBEDOIJRO INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS .
INOX UNt) 2 RS l .799,00 R§ 3.5e8,00

1
BEREDOURO INDUSTRIAL C/ 04 TORNEIRAS.
INOX LTND 2 R§ 3.100.00 RS ó.200,00

VENTILADOR DE COLUNA 5OCM UND 5 R$ 299.00 R§ r.495,00
VALOR TOTAL R$ 26.485.00

k
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