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EDITAL DE pREçÃoNc otzlzozz
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ns 412.402 /2022
TERMO DE CONTRATO N'412 .402.06/2022
MODÂI.IDII"DE: PREGÃO ELETRÔNI CO
TIPO: MENOR PREçO POR ITEM

OBIETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MóVEIS E
DESTINADO AS SECRETARIAS
PARTrcrpAçÃo ExcLUstvA DE
EQUIPARADAS

MUNICIPIUS DE SUCUPIRA Do RIAcHÂo MA, PÁRÁ
MICROEMPRESÂS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E

TERMODE CONTRATO

0t-

I.1- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS) I,E SUCUPIRA DO RIACHÃo - MA, inscrito
no CNPJ sob n' 12.O95.42910nd[1-99, localizado na Praça São Benedito, Vq Centro, Sucupira do
Riachão - MA, neste ato repÍesentada pela Secretária Municipal de saúde e Sra. Luara Lima
PorÍo brasileira, poÍtadora da Cédula de Idenüdade RG sob o n" 17666792OO1-7
SSP/ttA, inscrito no CpF rob o no O53.ll2.4Éffil, doravante denominado, simplesmente,
CONTRATANTE;

I.2- SEXRANA DISTRTBUTDORA LTDA' pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no cNpJ
n" 303 -23, localizada na Avenida Presiderne Duaa, no 1420, Anguâina - TO, neste
ato Íepresentada pelo seúor Renato Felicissimo Martins portador do CpF no 029.064.671-54,
doravante denominada simplesmente CONTRATADA.

v2- DrO §UPTORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal no l0.S20lÍD

subsidiariamente pelo Decreto n' 01212020, de 20 de Novembro lle 2O20, subsidiariamente
com a Lei Federal no. 8.666194 e ainda Lei Complementer n" 123/2M e Licitação PREGÃO
ELETR.ONICO N' Olzn022, do tipo IIIENOR PREÇO POR. mEM, sob o regime de
EMPREMADA BOR PREÇO UNITÁRIO- Procerso Adninbtrrtivo a" 412.&2/202? e
convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas normas inerentes à matéria e ainda
no dito certame.

03-DOOBJDTO

3.1 - CONSTITUI OBJETO IX) PRf,,SEI{TE CONTRATO de empresr para
fornecimento de móveis e eletrodoméstico, destinado as Secretarias Municipais de Sucupira
do Riachão - MA, parr peúicipeçÕo exclusive de microempreis, emprwrs de pequeno
porte e de Referêrrcia) e Proposta de

$-**

Prefos da Licitante;
em conformidade com Anexo I (Termo
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3'2 - Para a execução do objao deste Contrato, deverá a CONTRATADA obedecer às insruções e
orientações do setor da secretada Municipal de saride, para o fiel "".pri-."io ã1. contratedos.

O{.DO REGIMf, DE E)(ECUÇÂO
4.1- Os fomecimentos serâo feitos em conformidade com os termos da Licitação, kegão Eletrônlco no***n022, do tipo MENOR PREÇO pOR ITEM, dc execução indireta sob o regime de

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, nos termos estatúdos pelo Art. 06, Inciso VIII,
alínea "a" da Lei no 8.666193.

OT DO FATO GERADOR CONTRATUAL
5.1- O presente hstrumento Conhatual foi Íirmado em decorrência do Despacho e

Adjudicatório pela SecreLíria Municipal, concemente à Licitação instaurada na modalidade Pregão
Eletrônico no 01212022- Processo Administrrtivo no 4L2,4OZ/ZOZ2 e de conformidade com os
diames da Lci n" E.666/93 e elterações postcriorcs,

OGDOVALOR
ó.1-O VALOR GLOBAL, para o Fomecimento dos objetos, para Secretaria Municipal de Saúde, objeto

deste Contrato no valor de Rl§ 19.28E,00 @ezenove mi! duzentos e oitentr e oito reai§).

0?- DoTAÇÃO ORÇAMENTARTA
7.1- As despesas decorrentes deste procedimento correrão à conta da scguinte Dotação Orçamentária:

I5.OT - T'UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.r22.0002.20E9.0000 - Manut. eFunc. da Secretaria Municipal de Saúde;
4,4.90.52.00 - e Meterial Permanente;

II&PRÂZO:
8.f.o PRAZO de vigàrcia do presente contrato será d€ úé 3lll2l2U22, com inicio na data da

assineture, podendo ser prorrogado se necessário, somente mediante Aditivo Contratual, nos
termos estabelecidos pela Lei Federal n" 8.666193 e rlterâções posterlores;

8'2- O prazo para início dos fomecimentos será logo após a data da emissão da respectiva Ordem de
Fomecimentos;

83- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorogação mantida
as dernais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção dc setr equitíbrio econômico-
financeirq dcsde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados cm processo:

a) Alteraçiio do projeto ou especificações, pela Administração;
b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes que altere

fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) Intemrpção 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 limites permitidos p"lu Lei; r.$t\'

Pâg1r:a2



irr

Ad íÍr

EN

nl-t roÍtdo por-ê o p .i. '

r)'
'.i .z'

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela A&ninistração em
documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) omissão ou atra§o de providências a cargo da administração, inclusive quanto aos pagarnentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato,
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Itlr-DAS CONDrÇóES DE PAGAMENTO
9'1- Os pagamentos serão efetuados através de transf€r"ercia eletrônica diretameÍrte na conta corrent€ do

CONTRÂTADO na Tesouraria da CONTRATANTE;
9.2- Os pegrmentoc cerõo reelizrdos conforme e execução dor fornecimentos, em rté 0S (cinco)

\/ dlar contados de date de emissão da nota Íiscal (DANFE), condicionedos e Ordem de
Fornecimento devidemente rtestrdos pelo setor compet€nte.

rO.DO REAJUSTAMENTO
l0.l- Os preços dos objetos em referência serão fixos e não soÍierão reajuste durante a vigência deste

Contraüo, de acordo com os termos estabelecidos pela legislação vigente e atinente à matérta,
ressalvados os casos estipulados nest€ contato;

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

1I-DAS PENALIDÂDES
ll.l- Pelo inadimplemento total ou parcial do presente contrato, ficará a GONTRATADA sujeita às

seguintes penalidades, a critffo do CONTRATANTE, garantida a prévia defesa:
11.1.1- Advertência;
11.1.2- Mútas;

\- I'1.3- Suspensão temponiria de participaçii,o em Licitação c impedimento dc contratar com a
Adminisuação pelo prrzo dc ltS (oito) nescr;

ll.l.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem
os motivos determioados da punição ou até que seja promovida a reabilitação perarte a
CONTRATAIÍTE.

t2.MULTAS
l2.l' Ressalvados os casos fortuitos ou de força maioç devidamente comprovado, ou ainda situações

que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:
(ePor dia gue exceder o prazo de entrega do matcrial, 0,01% (um ccntésimo pôr cento) do valor

atualizado do contrao;

b) Multas variáveis de 1% (um por ccnto) do valor atualizado do confato:
b.[) - Se a enü'ega do material não atender o andamenúo de acordo com Cronograma;
b.2) ' Se Não efetuar a efitrega do objeto deste instrumento, de acordo com as normas, manuais,

instruções e especiÍicações; 
..i

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas: {io'
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12.13- A CONTRATADA tení o limite de 03 (hês) dias úteis, contados da data da publicação da
penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

12.1.{- O§ recursos contra a multa aplicada deverão ser feitos no pÍzzo miíximo de 05 (cinco) dias úteis,
nas condições do Art. 109, Inciso I, alínca "f' da Lci no 9.666193.

13- DA RESCTSÃO
13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da Lei n. g.666193,

atualízada pela Lei n" 8.883/94;
13.2.- A resciúo do presente Contrato poderá ser:

l) Âmigável - por acordo enüe as paÍtes, rcrluzida a tcrmo no processo dc ticitação, desde çe
haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilaleral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
\.7 Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei n 8.66193;

c) Judicial - nos teÍmos da Legislação processual.

14- DA ALTERAçÃO DO CONTRATO

14.1- O Contrato podení ser alterado, ssÍn as dsviÍles justificativas, nos terulos do Artigo 65 da Lei
8666/93 e alteraçõcs, de comum acordo entre as partes e some-nte mediante aditivo contratual e,
em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmentc pela CONTRATAITÍTE:

a) Quando houver modificação das especificaçôes, para melhor adequação técnica aos s€gs

objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

diminuiçào quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n." 8.666/93;

4.1.2' A CONTRATADA fica úrigada a aceitâr, nrs me$nas condiçõ€s contratusis, os acrescimos ou
supressõcs que sc Íizcrem os matcriais, em até 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contram;

l'1.13' Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de

disposições legaig quando ocorridas após a data dâ apresentâçiío da proposta, de comprovada

rçercussão nos pÍeço§ contratados, implicarão a revisão dcstes para mais ou menos, conforme o

ca§o;

14.1.'l- Em havendo alteração rmilateral do co rato que aum€nte os eÍrcargos da CONTRATADA, a
CONTRATAI\ITE devení restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro

inicial, nos tcrmos preceituados pclo § 6. do Art. 65 da Lei Federal n. E.666/93;

14.15 As alterações do valot do contrato, decorrente de modificação dc quantitativos previstos, .evisão 
, ^t§

de prcços bem como a proÍrogação de prazos e o seu desequilibrio financeiro, serão formalizadas\P
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pôr lawaturas de Termo de Aditamento, pôr acordo rras partes, conforme disposição legal contida
no artigo 65 e seus incisos e parágrafos da Lei g.666/93.

r$ DÀs oBRIGAÇÕES D^ coNTnÂTAI)Á

rs't- O Contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avengadas, sendo
obrigações da CONTRATADA:

e) Executar os senriços, objeto do preseote Conrato, com absolua diligencia c perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
§uas expen§a§, no totÂl ou cm paÍte, o objeto do contraoo cm que se verificarcm vícios, dcfeitos

v ou incorreções resultantes dos serviços, objeto deste instrumentõ contratr,ral;

c) A CONTRATADA é rcsponsável pelos danos causados diretamentc à Adnrinistraçào ou a te,,1ceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ãu reduzindo essa
reqponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamenio pelo órgão i nteressado;

15.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incorram os fomccimentos ou
extraordinários, respeitados os limites da Legislação
unilatcral do Contrato, e scrão formalizados atzves
recebimento do objeto ora contÍatado;

vigente, s€râo objetos de alt€rações
dc um único documcnto, quando do

I5.3. A CONTRATAI)A é responsável pelos ercargos trabalhistas, preüdenciririo, Íiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

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

r.r5.5- A CONTRATADA Íica ciente e se responsabi liza pelos fomecimentos de acordo com o Anexo,
com acompanhamento através dos seus Secretários, çe se encarregari de repassar as orientações
para a realização do mesmo;

1GDAS RE§PON§ABTLIDADE§ DO CONTRATANTE
16'1- A CONTRATANIT se responsabiliza pelo pagarnento nas condições estabelecidas neste

hstrümcnto;
16.2- Fica a Sccretíria de Saúde responsável pelo acompanhamento da execução objeto deste

Insfrumento Contatual;
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na fomra da Lei;
ló.4- Fomecer à CONTRÂTADA todas as orientaçõ€s e subsídios necessários ao bom e fiel

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

serviços prestados e andamento.

I7-DAVTNCULAÇÃO 
, {

. l,\.,\/)\-.r-
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17.f- O pÍ€sente Contrato vinclla-se ao Processo Adminktrrtlvo n" +!2.402 /2022 - prcgáo

Eletrônico n" 012{2022, e seus anexos, bem como a proposta aprssentada, vencedores do
certame-

l& Do DoMICÍr"ro n rono
lE.l- As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de São João dos Patos, Estado do

Maranhão, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste Contrato, excluindo-se qualquer outro
por mais privilegiado que sejam desde que niio possam ser resolvidas amigavetmente.

19- DA ASSINATURÂ
l9.f- E, ptr estarcm devirÍenreirte acordados, declara as partss aÊcitâÍem as dispo.siçôes

cstabelecidas nas Cláustlas deste Instnrnento, sujeitando+e às norÍnas contidrs na Lei Federal n'
8.666193, atualizada pela Lei n'. 8.883/94, bem como as demais normas complemsnüEres,

\.7 assinando este Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas)
testemunhas-

Sucupira do Riachão- Ma ,23 de agosto de 2022

FUNDO (FMS) DE SUCIJPIRA DO RrA -MA
CNPJ SOB N. 12.095.42910001-99

LUARÂ LIMA PORTO CARVALHO
cPF N" 053.1t2.443-64

SERRANA

CONTR.ATANTE .'Aliihàtlo de foÍma digital poí

ALDE

SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA:3031 36490fi)1 23DISTRIBUIDORA

LTDA:303 I 36490001 23 Dados: 2022.08.23 I 6:50:1 2
-03'00'

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N" 30.3 13 .649lNOt-23

RENATO FELIC§SIMO MARTINS
cPF N" 029.064.671-54

CONTRATADA
TESTEMT]NHAS:

N

CPF:N'2.L.

Nome:

CpF:1,t"..f. fr:tAlTSto
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Sucupira do Riachão - MA, 23 de agosto de 2022.

drrr

A:

PREGÃO ELETRÔNICO N" OI2I2O22

ORDEM DE FORNECIMENTO

§ERRANA DI§TRIBUIDORA LTD§ pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CIIpJ n.
30.313.649/0001-23, localizada na Avenida Presidente Dutra, uo 1420, Araguaina -TO, neste ato
representada pelo senhor Ren eto f,'elicisslmo MaÉins portador do CPF no 029.064.671-54

Pela pÍeseÍlte Ordem de Fornecimento, autoizarnos V.S.., O FORNECTMENTO DE
MÓVEIS E DESTINADO ÂS SECRETARIÂS MUNICIPAIS DE SUCUPIRA I'O
RIACH,ÃO - MÂ, conforme Relatório de Apuração de preços (anexo I), para atender as
necessidades do Fundo Municipal de saúde de sucupira do Riachão - MA, objeto do pregão
Eletrônico N" 0l 2/2022.

MUNICIPAL DE SA E
LUARA LIMA PORTO CARVALHO

CPF N" 053.112.,143-64
CONTRATANTE

Recebido em: I I

SERRAN A DtsIRtBUtDoRA f fi liíi'":mi,Í#fl -
ASS.LrDA3o3I 364e000r 23 ['#i';iH::'Ji,,,, ",*.
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SECRETÂRIA DE SAÚDE

ITEM DESCRTÇÂo x)s PRoDUTo§ UND OTD
VALOf,
UNIT. VALORTOTAL

3
ARCONDICIONADO SPLIT 9.OOO BTUS CLASSE
A UND 5 R§ 1.899,00 R$ 9.495,00

6 INDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRÂS -BEBEDOTJRO
INOX T'NT) R$ r.799,00 R"$ 1.799,00

7
BEBEDOUROINDUSTRIAL C/ (H TORNEIRÁS .
INOX IJND 2 RS 3. r 00,00 RS 6.200,00

35 DEVENTILADOR COLUNA 5OCM UND 6 RS R$ l.
VAIOR TOTAL RS r9.288,00
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