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EDITIII, DE PREGAONq OT2/2022
ADMINISTRÂTIV O Ne 4t2.402 I 2022PROCESSO

TERMODE GoNTRATO N" 472.402.07 12022
MODALIDÁI}E: PREGÂO ELETRÔNICO
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

oBfETO: CoNTRÁTAçÂO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MóVEIS E ETETRODOMÉSTICOS,
DESTINADO AS SECRETÁRI/IS MUNICIP/US DE SUCUPIRA DO RIACHÃO - MÀ PÂRÁ
PARTICIPAçÂO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUEITIO PORTE E
EQUIPARÁI'AS

TENMODECONTRATO
01. DASPARTES

\-, 1.I- PNETEMUNA MUNICIPAL DE §UCUPIRA I'O RIACEÃO - MA . FUNDO I'E
MANUTENÇÃO E Df,,SEN'YOLVIMENTO DA EI'UCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB dC

Sucupira do Biachlo - MÀ iascrito m CNPJ n" 01.61233&tX[l{7, com endÊreço na Rua São
loú, n"477, Centro, CEP: 65.66&000 - Sucupira do Riachão/MA, neste ato repÍesentada pela
Secretária de Educação a Sra. Kariny Almeida, brasileir4 portadoÍa da Cédula de Identidade
RG no 017665382001-4 SSP/wIA, inscrito no CPF sob o no 713,6ü).í&í1, doravante
denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- SERRANA DISTRIBTIIDORA LTDA, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ
n' 30.313.6,19/0fi)l-23, Iocalizada na Avenida Presidente Dutra, n" 1420, Araguaina - TO, neste

ato ÍEpresentada pelo senhor Renato Felicissimo Martins poÉador do CPF no O29.A64.671-54,

doravante dcnominada simplesmente CONTRATADÀ

02. DO §UPORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela Lei Federal n'10.520/02

\/ subsidi8riamente pelo Decreto n" Ol2t202O, de 20 de Novembro de 2020, subsidieriamente
con s fri Federal no. t.66óD4 e ainda Lci Comptementar n" l23l2ffi6 e Licitação PREGÃO
ELETRONICO N" 01212022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob o regime de

EMPnEITÀDA POR PREÇO UNITÁRIO- Processo Administretivo t" 412.40212022 e

convenç,h estabelecidas neste Instrumento, bcm como nas noÍmas ineÍentes à materia e ainda

no dito certâÍne.

03- DO OBJETO

3.1 CON§TITUI O&IETO DO PRESENTE CONTRATO Contrrtrção de emprese pera
fornccimendo de móvcis e eletrodomértbo, dcstinrdo s Secrrteriar Municiplilr dc Sucupire
do Riechlo - MA, para participaç;ôo exclusiva de microempresa, emprems de pequeno
poÉe e equiparadas, em conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de
Prços da Licitante;

3.2 - Para a execução ô objeto d€ste ContÍato, devená a CONTRATADA obedecer às instsuções €
orientações do setor da Secretaria Municipal de Educaçâo, para o fiel cumprimento ora
contratados.
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0+ Do REGIME DE EXECUÇÃO
{.1- Os fomecimentos seÍão feitos ern conformidadc com os termos da Licitação, Pregio Eletrônico no

***12022, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, de execução indireta sob o regime de
POR PREÇO UNITTIRIO, Eos termos estatuídos pelo Arr 06, Inciso VItr,

alínea 'a" da [Bi n" 8.666/93.

*
.,t,)

Oí DO FATO GERADOR CONTRATUAL
5.1- O presentc lnstnuento Contratual foi firrrado em dcconência do Dcspacho e

Adjudicatorio pela Secrctária Municipal, conc€rncntc à Licitação instaurada na rrodatidadc Pregão
Eletrônico to 01212022- Procerso Adminirtratlvo ro 412.402/2022 e de conformidade com os
ditames da Lei n" &66í93 e elterações posteriores.

O6DOVALOR
6.1-0 VALOR GLOBAL, para o Fomccimcnto dos objcto§, para Sccretaria Municipal dc Eórcação,

objeto deste Contrato no valor de R$ 24.082,00 (Vlnte e quetro mil, oltentr e dois reais).

07- rnTAÇÃo oRÇAMENTARIA
7.1- As despesas dccorrentes deste pÍoccdimcnto coÍÍerão à conta da seguinte Dotação Orçanrcntária:

14.0T -FUNDEB
12.361.0007.101t.0000 - Aqúlçlo dc Movctr c Eqolpanantoc;
4.4.90.52.00 - Equipementoe e Materiel Permanente;

O&PRAZ,O:
..-c.1{) PRAZO de ügência do presente contrato seú de úê 3lll2l2022, com início na data da

asrinatureo podfido ser prorrogado sc neccssário, somrntÊ mcdiatc Aditivo Conrahral, nos

termos estabelecidos pela Lei Federal n" 8.666193 e alterações posteriores;
E.2- O prazo para início dos fomecimentos será logo após a dâtâ da emissão da rcspectiva Ordan de

Fomecimentos;

8.3- Os prazos de início de etapas de cxecução, dc conclusão e de entrcga admitcm 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 projeto ou cspecificações, pela Administração;
b) dc fato excepcional ou irnprcvisívcl, cstranho à vontadc das partes quc altere

fundamentalmente as condições de execução do contrato;
c) Interrupção de execução do contrato ou diminuição do ritsno do tabalho por ordem e no interesse da

Administração;
d) Aumento das quantidades inicialmente prwistas no con$eúo, nos limites permitidot pela Leil
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e) Impedimento de exccução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em

documento contempoÍâneo à sua ocorência;

f) Omissão ou atraso de providência.s a caÍgo da administração, inclusive quanto aos pagamentos

pÍevistos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato,

sem prcjuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

Og-DA§ CONDIÇÔE§ DE PAGAMENTO

9.1- Os pagamentos scrão efchrados através dc transfedençia clctrônitx dire,tamente Ía conta Gorrentc do

CONTRÂTADO na Tesouraria da CONTRATANTE;

9,2. Os prgrmento§ serio redizrdos conforme r erecução dor fornecimentos, em até 05 (cinco)

dlas contados de data de emisslo da nota fiscal (DANFE), condicionados e Ordem de

Fornecimeuto devidemcnte etestedos pelo setor competente'

II}. DO REAJUSTAMENTO
l0,l- 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 vigente e atinente à matéria,

ressalvados os casos estipulados neste contrato;

10.2- No caso de prorrogação do Contrato, só podeÉ haver reajuste, se existit acordo entre as partes,

nunca contÍariando, qualquer que for algum índice oÍicial estabelecido pelo Governo Federal'

rT. DAS PENALIDÂDES
ll.l- pclo inadimplemento total ou paÍcial do presente Contrato, ficaní a CONTRATADA sqieita às

seguintes penalidades, a critério do CoNTRATAI\ITE, garantida a prévia defesa:

11.1.1- Advertência;

11.1.2- Multas;

\-,1l.l3- Suspensão temporária de partícipaçào cm Licitação e impedimcnto de contratar com a

Administração pelo prrzo dc 0t (oito) lnercs;

ll.l.& Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração enquanto perdurarem

os motivos determinados da punição ou aÉ que seja promovida a reabilitação perante a

CONTRATAI\TE.
12"MULTAS
l2.l- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda §ituações

que o CONTRATANTE caberia obviar, a CONTRATADA incorrerá nas seguintes multas:

(aPor dia que exceder o prirzo de entrega do material, 0,01% (um centésimo pôr cortQ do valor

atualizado do contrato;

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

b.l.) - Se a enüega 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 norÍnas, manuais'

instruções e especifi cações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
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12.1.3- A CONTRATADA teÍí o limite de 03 (três) dias úteis, contado§ da data da publicação da

penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Municipio;

12.1.,í- Os ÍecuÍsos contra a multa aplicada deverão ser feitos no prazo nlâximo de 05 (cinco) dias úteis,

nas condições do Art. 109, Inciso I, alínea "f' da Lei no 8-666193-

13-DARESCISÃO
13.1- Constitui motivo para rescisão deste Contrato os Incisos de I a XVII do Art. 78 da Lei tf 8.666193,

anralizada pcla Lei n' 8.883i94;

13.2.- A rescisão do presente Contato podeni ser:

r) Âmigávcl - por aoordo entre rs paÍtes, rçduzida a termo no processo dc licitação, desde çe
haja conveniência para o CONTRATAITITE;

b) Administraüva - por ato unilateral e escrito da Administraçâo, nos c.rso§ enumerados nos

'v 
Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei no 8'66í93;

c) Iudicial - nos termos da Legislação koceszual.

1+ DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

14.1- O Conrato podení ser alterado, com as devidas justificativas, nos tennos do Artigo 65 da Lei

8666193 e altcrações, de comum acordo ente as paÍtes e somente mediante aditivo contratual e,

em especial, nos casos abaixo:

I - Unilateralmente pela CONTRATANTE:

e) euando houver modificação das especiÍicações, para melhor adequaçiio tecnica ao§ seus

objetivos;

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

diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei Federal n.o 8.666193;

CONTRATADA fica obrigada a accitar, nrs mesflrss condições contratuais, 06 a§réscimos ou

suprcssões que sc fizerem os materiais, em até 25o/o (vinte e cinco por canto) do valor inicial

atualizado do contralo;

14.13- euaisqucr tributos ou encargos criados, alterados ou extintos, bern como a superveniência de

disposições legais, quando ocorridas após a data da aprcsentação da proposta, dc comprovada

repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destcs para mais ou menos' confotme o

ca§o;

l4,l.,L Em havendo âlt€ração unilaterâl do contrato que aumcnte os eÍrc,argos da CONTRATADA' a

CONTRATAI\TE devení restabelecer, por aditamento, o equilibrio econômico-financeiro

inicial, nos tcrmos preceituados pelo § 6' do Art. 65 da Lei Fcdcral no 8.ffi/931'

f4.l5 As alterações do valor do contrato, decorrente de modifrcaçâo de quantitativos previstos, revisâo

4.1.2- A

4

-l

de prcços bem como a proÍrogação dc prazos e o seu desequilíbrio financeiro, serÍio formalizadas
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pôr lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme disposição regal contida
no aÍtigo 65 e seus incisos e parágrafos daLei g.666193.

1$ DA§ OBmGAÇOES D^ CONTRAT^DA

t5.1- o contmto deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusulas avernçadas, sendo
obrigaçõcs da CONTRATADA:

e) Executar os scnriços, objeto do pes€nt€ contrato, com absoluta diliçncia e perfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a repaÍír, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suâs expen§as, no total ou em pafte, o objeto do conmto cm que se vcrificarem vícios, defeitos
ou incorreçôes resulüantes dos serviços, objeto deste instrumentó contatual;

c) A CONTRÂTN)A é rcsponsávcl pclos d*nos causados diretamente à Adninistnção ou a terceiros,
deconentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

t5.2- Os acréscimos, supressões ou modificações que incormm os fomecimentos ou
vigente, serão objetos de alterações

de um único documento, quando do

15.3' A CONTR.ÀTADA é responsável pelos eacargos trabalhistas, preüdenciário, fiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

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

\á.5- A CONTRATADA Íica ciente e se responsabiliza pelos fomecimentos de acordo com o Anexo,
com
para a realização do

através dos seus Secretiirios, que se encaregará de repassar as orientações
mesmo;

extraordinários, respeitados os limites da Legislação
unilateral do Contrato, e serão formalizados através
recebimento rlo objeto ora contr"tado;

RESPON§ABILIDADE§ DO CONTRATANTE
TANIT se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste

IGDA§
16.1- Â

Instnrmcnto;
ló'2- Fica a Secretária de Educação responsável pelo acompanhamento da execução objeto dcste

Instrumento Contratual;
163- Publicar o Extrato deste Insuumento na forma da Lei;
lú4- Fomecer à CONTRATADA todâs as orientações e subsídios nccessários ao bom e fiel

c'umprimento do objeto deste Contrato;
16.5- Notificar a CONTRÀTADA no caso da existência de alguma contrariedade relacionada aos

serviços prestados e andamento.

TT.DAVINCULAÇÂO
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17.1- O presente Contrato üncula-se ao proccsso

Eletrônico t, OlZl20ZZ, e ssus anexos, bem
cerüame.

r&Do DoMIcÍt ro t rono

no 412.402/2022 - Pregão
apresentada, vcncedores docomo a proposta

lÜ'l' As partes elegcm como domicílio legal, o Foro da Comarca de São João dos patos, Estado do
Maranhão, para dirimir quaisquer Iitígios decorrentes deste contrato, excluindo-se qualquer outro
por mais privilegiado que sejam desde que não possam ser resolvidas amigavermente.

19. DA.ÀSSINATURA
r9'r' E, por est rem dcvidamente acordados, declara as part€s aceitarefl as disposições

estabelecidas nas Cláusulas deste Instnxmento, sujeitando-se às normas contidas na Lei Federal n"
8'666/93' atualiz,ada pela Lei n". 8.883/94, bem como as demais normas compleÍnen[ares,

\/ assinando este Conrato em 02 (duas) üas de igual teor e forma, juntâmentc corn 02 (duas)
testemunhas.

Sucupira do Riachão- Ma, 23 de agosto de 2022

PREFEITURA MI.]NICIPAL DE CIJPIRA DO O-MA
FUNDO DE MANUTENÇÀO E DESENVOLVIMENTODA EDUCAÇÂO BÁSICA

CNPJ N" 0 1.6 I 2.338/0001 -67
XARINYALMEIDA

cPF N. 713.600.503-53
C

SE RANA
forma dlgital por

DISTRIBUIDORA
LTDA:3031 36490001 23 

?11T '?0"'08.2316:51:41

SERRANA DISTRIBUIDORA
LTDA:30313649000123

SERRANA DISTRIBT]IDORA LTDA
CNPJ N. 30.3 l3 .6/iy0ffir-23

RENATO FELICISSIMO MARTINS
cPF N. 029.064.671-54

CONTRATADA

CPF:Nu ASQA/.3.. /-y',i,.:J.2...

Nome

-l

cPF:N" :++A x J33,Jp
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RIA DE
KARINYALMEIDA

cPF N" 713.600.503-53
CONTRATANTE

'a-..i

Á:

PREGÃO ELETRÔNICO N" OI2I2O22

ORDEMDE F'ORNECIMENTO

§ERRANA DI§TRIBUIDORA LTDA, pessoa Jurídica de direito privado, inscdta no CÀlpJ n"
30.313.649/l)001-23, localizada ua Avenida Presidente Duta, no 1420, Araguaina -TO, neste ato
representada pelo senhor Renato Felicissimo Martins portador do CPF no 029.064.671-54.

Pela pÍesentc OrdeÍn de Fornecrmento, autorizamos V.S.', O FORNECIMENTO DE
MÓvETs E DESTINÁDO AS SECRETARIÂS MUNICTPAIS DE SUCUPIRÁ DO
RIÂCHÂO MA, conforme Relatório de Apuração de Preços (anexo I), para atender as
necessidades do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FLJNDEB) de
Sucupira do Riachão - MA, objao do Prcgão Eletrônico N. 0 t2/2022.

Sucupira do Riachão - MA, 23 de agosto de 2022.

o

Recebido em: I I
SERRANA or srnr il r ooilr}ffi ffi B:ifl [",igll r-

OTaLTDA:3031 
36490001 23 LTDA:103 t 16491001 23

Dados; 2022.08.23 08:1 1 :14 {3'00,

Página 7



{

rrlstrohd o Poro .. ÍÍ ,.A <l ÍÍr

AÍ{EXO I

SECRETARIA EDUCAçÃO
THIT DESCRTÇÃo Dos PRODtrros UND QTD

VALOR
VALORTOTAL

3
ARCONDICIONADO SPLIT 9.OOO BTUS CLASSE

UND 5 RS t.899,00 R$ 9.495,00

6 O INDUSTRIAL C/2 TORNEIRÁS.
INOX
BEBEDOUR

TiND 3 R§ I.799,00 R$ 5.397,00

7
INDUSTRIAL (y 04 TORNEIRAS -BEBEDOURO

lNox TJND z RS 3.r00,m R$ ó.2m,00
35 COLTJNADEVENTILADOR SOCM UND t0 RS 299,00 RS 2. 00

VALOR TOTAL RS 24.0E2,00
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