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EDITAL DE
PROCESSO

TERMODE

PNEGíiONsOLz/2022

MODALIDAIIE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBIETO: CONTRATAçÂO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MóVEIS E ETETRODOMÉSTICOS,
DESTII{IIDO AS SEGRETARIÂ§ MUTICIP/US DE SUCUPIR.A DO RIACHÂO - MÁ, PIIRA
PARTICIPAçÃO EXCLUSIVA DE MIGROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPÂRÁI'AS

TERMO DD, CONTRATO

01- DABBIE§

- r.r- FUr\Do MUt.nCIpaL DE AssIsrÊNCIA s(lctnt. GMAs) DE sucuprRA Do
RIACIIÃO - MA, inscrito no CNPJ oo l{69ó4úM000I-99, com endÊrêço ns Rua São José,

no477, Cer,tro, CEP: 65.668400 - Sucupira do RiacMo/MA, neste ato representada pela

Secretária Municipal de Assistência Social a Sra. Marlene Ribeiro de Sousa, brasileira,
portadora da Cédula de ldentidade RG sob o n" (M4115662012.3 SSP/1}ÍA, inscrito no CPF sob o
n 063.1E7.03-&), doravantc denominado, simplesmente, CONTRATANTE;

1.2- SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJ

n" 30.313.649/0fi)l-23, localizada na Avenida Presidente Duúa, n" 1420, Araguaina - TO, neste

ato repres€ntada pelo senhor Reneto Felicissimo Martirs portsdor do CPF no 029.1)64671-54'

doravante denomineda simplesmente CONTRATADÀ

02- DO SUPORTE LEGAL
2.1- Este Contrato se fundamenta nas disposições consubstanciadas pela I*i Federal n" 10520/0:l

\/ subsidhriamente pelo Decreto n" Ol2l2ti20, de 20 de Novembro ie 2020, subsidiarbDcÍe
com a Lei Federel no. t.óóó194 c einda Lci Conplcm€trter f 12!t12ü!6eLicitáçâo PREGÃO
ELETRONICO N" 01212022, do tipo MENOR PREÇO POR [TEM, sob o regime de

EMPREITADA PIOR PREÇO UNfTÁRI0- Processo Adritrtutrrtivo t" 412.402/2022 e

convenções estabelecidas neste Instrumento, bem como nas nonnas in€rentes à matéria e ainda

no dito certame.

03- DO OBJETO

3.f - CONSTITUI OLIETO DO PRESENTE CONTRATO ContràtsÉo dc enpresa para
fornecimento dc móveis e ehtrudoméstho, destitrrdo rs Secrcterim Municipris de §ucupira
do Riechõo - MA, para prrticipaçlo exclusive de microempresa, empre§a§ de pequeno
porte e equiparadas, em conformidade com Anexo I (Termo de Referência) e Proposta de

Preços da Liciante;

3.2 - Para a execução do objeto deste ContÍato, deveú a CONTRATADA obedecer às instruções e

ADMINISTRATIV O N9 4L2.402 I 2022
cor{TRATO N" 412.402.08 / 2022

orientaçô€s do setoÍ da Secretaria Municipal de Assistência Social, para o fiel
contratados.
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tx- Do REGIME DE EXECUÇÃO
4,1- Os fomecimçntos seÍão feitos ern conformidade com os termos da Licitação, Preg5o Elctrônico no

***12022, do tipo MENOR PREÇo POR ITEM, de execução indireta sob o regime de

EMPREITADÀ POR PREÇO UNITTIRIO, nos terÍnos estatuídos pelo Arc 06, lnciso VItr,

alínea 'a" da Lei n" 8.666/93.

O$ DO FATO GERADOR CONTRATUAL
5.1- O prcsente lnstrumento Contratual foi firmado e,m decorrência do Despacho Homologatorio e

Âdjudicatorio pcla Secretríria Municipal, conccmcÍrtc à Liciação instaurada na modalidade Frcglo
Eletrônlco to 01212022- Processo Administratlvo t" 412.402/2022 e de conformidade com os

ditames da Lei n' E.666/93 e alterações posteriore§.

OGIX)VALOR
6.f-O VALOR GLOBAL, para «r Fomecimcnto dos objetos, para Secretaria Municipal de Assistência

Social, objeto deste Contrato no valor de R$ 15.390,00 (Quinze mil, trezentos e noventr reais).

07- IrcTAçÃO ORÇAMENTARIA
7.1- As despesas dcctrrartcs dcstc proccdimento corrcÉo à conta da seguiilc Dotação Orçamcntáia:

16.01 -FUNDO MI,]NICIPAL DE A§$STÊNCIA SOCIÂL
|}t 122.0002.110ó.0000 - AqnblçIo de Movclr c EquÍplilcntor;
4.4.90.52.00 - Equipamcntos e Mrterld Permanente;

OE. PRAZO:
:-,8.1-O PRAZO de vigência do presente contrato será de sté 3U1212022, com início na dú de

âsslnaturi, podendo scr prorrogêdo sc necessátio, somente medisnte Aditivo Contratual, nos

termos estabelecidos pela Lei Federel no 8.666193 e elterações posteriores;

t.2- O prazo para início dos Íbmecimentos será logo após a data da emissão da respectiva Ordern de

Fomecimcntos;

8,3- Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitern prorrogação mantida

as demais Cláusulas do Contrato e assegurada à manutenção de seu equilibrio econômico-

financciro, desde que ocorram alguns dos seguintes motivos, devidamente autuados cm processo:

a) Alterâçâo do projeto ou especificações, pela Administração;

b) Superveniência dc fato exccpcional ou imprcüsivêI, cstranho à vontadc das partcs que alterc

fundamentalmente as condições de execução do contrato;

c) Intemtpçii,o dc execução do contrato ou díminuição do ritmo do trabalho por ordem e no interesse da

Administação;
Aümento das quantidader inicialmcnte previstas Ío contrato, nos limitc§ pcÍmitido§ pela Lei;

Páqir;.a2
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e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro Íecoúecido pela Administração cm

documento contempoÍâneo à sua ocorrênciq

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

09-DAS CONDIÇóE§ DE PAGAMENTO
9'l- Os pagamentos serão efchrados atrâvés de transferência elctrônica diretamente na sonta corÍertc do

CONTRATADO na Tesouraria da CONTRÂTANTE;
9.2' Or pegrmentor ser5o rerlizrdor conforme a erecuçõo dol fornecimentor, cm .té 05 (cinco)

dlsg contados dr data de cmlssôo de nota liscal (DANFE), condicionrdos e Ordem de
Forueclueoto devldemente rtestedos pelo setor competehtc.

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

Contrato, de acordo com os leÍÍnos cstabelecidos pela legislação vigente e atinente à matírra,
ressalvados os casos estipulados neste confalo;

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 Governo Federal.
II.DAS PENALIDADES
I l.l- Pelo total ou parcial do presente Contrato, ficará a CONTRATADA sujeita as

seguintes psnalidades, a critério do CONTRATANTE, garantida a préüa rlefesa:
11.1,1- Advertência;
11.1.2- Multas;

\. l l3- Suspensão temponíria de participaçào em Licitação e impedimento de contratar com a

Administração pelo prezo dc lE (oiúo) mcrcr;
ll.l.4- Declaração de inidoneidade para licitar ou contÍatar com a Administração enquanto pcÍduÍarem

os motivos determinados da punição ou ate que seja promovida a reabilitação perante a
CONTRATAI\ÍTE.

T2.MULTAS
l2.l- Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado, ou ainda sioações

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

atualizado do contralo;

b) Multas variáveis de I % (um por cerrto) do valor atualizado do contrato:
b.l.) - Se a en['ega do material não atender o andamento de acordo com Cronograma;
b.2) - Se Não efetuar a eÍltrega do objeto deste instrumento, de acordo com as noÍÍna^si, manuais,

instruções c especifi cações;

12.2- As multas estabelecidas serão entendidas como independentes e cumulativas:
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r2.I3. A CONTRAT ADA tení o limit€ de 03 (três) dias úteis, conrados da data da publicação da
penalidade no órgão oficial, para recolher a multa aos cofres do Município;

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

13-DA RESCTSÃO
13.1- Constitui motivo para tescisão deste Conhato os lncisos de I a XVII do Art. 7g da Lei n. g.666193,

atualizada pela Lei n 8.883/94;
13,2.- A rcscisão do pres€nte Contralo poderá ser:

r) Âmigávcl - por acordo entre as paÍtcs, rc{uzida a termo ro processo dc licitagão, desde çe
haja conveniência para o CONTRATANTE;

b) Administrativa - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos
v Incisos I a )OI e XVI do Art. ?8 da Lei no 9.666t93:

c) Judicial - nos tennos da Legislaçiio processual.

14.DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1{.1- O Contaüo podcni ser alterado, com as devidas justificativas, nos teÍmos 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:

I - Unilateralmenrc pela CONTRATANTE:

e) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação tecnica aos seus

objetivos;

b) Qundo necessária a modiÍicação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou

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

Y.t.Z' e CONTRATAI)À fice oürigada a aceitar, n s nresfirali condiçõcs cootratuais, m acréscimos ou
supressôes que se fizerem os materiais, em aÍé 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

14.13- Quaisquer tributos ou encaÍgos criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de

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

repcrcussão nos pÍEço§ contratados, implicarão a reüsão dcstes para mais ou menos, conforme o
câ§o;

l4'1.& Em havendo alt€ração rmilarcral do coÍrtrato que aument€ os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE deverá restabelecer, por aditamento, o equilibrio econômico-financeiro

inicial, nos termos preceituados pelo § 6" do Art. 65 da Lei Fedcral n" g.666193:

14.15 As alterações do valor do contrato, decorrente de modificação dc $Bntitaüvos previstos, revisâo

4

dc preços bem como a prorrogação de pnzos e o seu desequilíbrio financeiro, serão
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l) Executar os senriços, objeto do presente Cotrtrato, com absoluta diligencia e pcrfeição;

b) A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas cxpensâs, no total ou em partc, o objeto do contrato cm que se vcrificarern vícios, defeitos

\/ ou incorreções resultantes dos serviços, objeto deste instrumento contratual;

c) A CONTRATADA é responsávcl pclos danos causados diretamentc à Administraçàto ou a t€rceiros,
decon'entes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa

pôr lavraturas de Termo de Aditamento, pôr acordo das partes, conforme legal contida
no artigo 65 e scus incisos e parágrafos da Lei g.666/93.

15- DA§ OBnIGAÇÔES DA CONTRÂTADA

15.1- o contrato deverá ser executado fielmente de acordo com as cláusuras avençadas, sendo
obrigações da CONTRATADA:

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgào intereasado;
15.2- Os acréscimos, supressões ou modiÍicações que inconam os fonrecimentos ou

vigente, serão objetos de alterações
dc um único documento, quando do

I5.3' A CONTRÂTADA é responsável pelos encargos trabalhistas, preüdenciririo, Íiscais e comerciais,
resultantes da execução deste Contrato;

extraordiúrios, respeitados os limites da Legislação
unilatcral do Conrato, e serão formalizados anaves
recebimento do objeto ora contÍatado;

l5-4- A CONTRATADA responsabiliza-se pelo fiel cumprimento das obrigações pertinentes aos
Fomecimcntos objcto deste Contrato;

r,,5.§- A CONTRATAD A Íica ciente e se responsabiliza pelos fomecimentos de acordo com o Ancxo,
através dos seus Secretiirios, çe se encarregani de rcpassar as orientaçõescom

pâra a realização do mesmo;

I ÉDA§ RE§PONSABILIDADE§ DO CONTRATAI{TE
ló.1- A CONTRATANTT se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste

Instrum€nto;
16.2- Fíca a Secretária de Assistência Social responsável pelo acompanhamento da execução objeto

deste Instrumento Contratual;
16.3- Publicar o Extrato deste Instrumento na forma da Lei;
ló.4- Fomecer à CONTRATADA todas as orientações e subsídios necessários ao bom e fiel

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

serviços prestados e andamento.
17- D.a vrNcuLAÇÃO
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17.f- O presente Contrato üncula-se ao processo

Eletrônico n' 01212022, e seus anexos, bem
c€rtame.

r&DoDoMICÍr,ro n rono
lE.l' As partes elegem como domicílio legal, o Foro da Comarca de Sâo João dos Patos, Estado do

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

19-DAA§§INATURA
f9.l- E, por estarcm devidalrente acoÍdados, declara as partes aceiüatErn as disposiçôes

estabelecidas nas Cláusulas deste Instnnmento, sujeitando-se às normas ç6n1ides na Lei Ferleral n"
8.666/93, atualizada pela Lei n". 8.883/94, bem como as demais normas complemenrâres,
assinando este contrato em 02 (duas) üas de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas)
testemrúas.

Sucupira do Riachão- Ma, 23 de agosto de 2022

MUNICIPALDEAS socrAl (FMAS)
CNPJ N" I 4.696.4(A I 0001 -99

MARLENE RIBEIRO DE SOUSA
cPF N 063.187.093-80
CONTRATANTE

SERRANA Asslnado de forma digital por
SERRANA DISTRIBUIDORA

DISTRIBUIDORA LrDA:303r364eo00r23

LTDA:303.; 3649000l 23 Dados: 2022.08J3 16:s2:2o
-03'00'

SERRÁNA DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ N" 30.3 13.6/,gtm0t A3

RENATO FELICISSIMO MARTINS
cPF N" 029.064.671-54

CONTRATADA

cPF : N" Ar. S. A /:í,. y'.aL:s. 2.,....

Nome

como a proposta

c"F:r,r .:.{-.!1.Q. ?J u3,)'D
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PREGÃO ELETRÔNICO N" OI2I2O22

ORDEM DE Í'ORNECIMENTO

SERRANA DISTRIBUIDORA LTD{ pe.ssoa Juridica de direito privado, inscrita no CI\ÍpJ no
30.3 13.6{9/l}001-23, localizada na Avenida Presidente Dutra, uo 1420, Âraguaina - TO, neste ato
representada pelo seúor Renato Felicissimo Martins portador do CPF no 029.0&4.671-54.

Pela pÍescnte OrdeÍn de Fomecimento, autffizamos V.S.", O FORNECTMENTO DE
MÓVEIS E DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPÂIS DE SUCUPIRÁ DO
RIÁCHÃO 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
Pregào Eletrônico N" 0 I 2/2022.

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

MIJNICIPAL SOCIAL
MARLENE RIBEIRO DE SOUSA

cPF N" 063.187.093-80
CONTRATANTE

Recebido em:. I /

SERRANA DISTRIBUIDORA fi.Iiíii:j;IBi,fl3**
LTDA:30313649O00123 LrDA:303ti64eo00123

D.doJ: 202I.0e23 08:4O!o {3',00',ASS
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SECRETARIA ÂSSISTENCIA SOCIAL

IÍIIM I'ESCRIÇÀO DOS PRODUTOS T]FII' QID
VALOR
UNIT. VALORTOTAL

3 AR CONDICIONADO SPLIT 9.OOO BTUS CLAS§E A UND 2 R$ t.899,00 RS 3.798,00

6
BEBEDOURO TNDUSTRIAL C/ 2 TORNEIRAS -
INOX T]NI) 2 R$ r.799,00 Rr§ 3.598,00

7
BEBEDOURO INDUSTRIAL C/ 04 TORNEIRÂS .
INOX TJND 7 Rrt 3.100,00 Rrs 6.200,00

35 VENTILADOR DE COLUNA 5OCM UND 6 R$ 299,00 R$ r.794,00
VALOR TOTAL R$ 15.390,00
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