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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N° 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro — Buriticupu/MA
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20210559/2021
CONTRATO N° 20210559/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0208002/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 20210522/2021

TERMO
DE
CONTRATO
DE
COMPRA N° 20210559/2021, QUE
FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE
BURITICUPU/MA E A EMPRESA
CASA DOS FOGOES LTDA.
O MUNICÍPIO DE BURITICUPU/MA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.612.525/0001-40,
através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, com sede na Rua São
Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro — Buriticupu/MA, doravante denominada
CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, Sr. AFONSO
BARROS BATISTA, portador do CPF n° 187.086.922-20, e a empresa CASA DOS
FOGOES LTDA CNPJ; 34.776.133/0001-76, estabelecia na AVENIDA BRASIL,
197,SALA 102- CEP: 65.065-070 — BAIRRO: OLHO D'ÁGUA—CIDADE/ESTADO: SÃO
LUIS/MA EMAIL: casadosfogoes19@gmail.com FONE/FAX: (98) 3013-5521 CELULAR:
(98) 99141-1408 neste ato representado pelo Sr. ERIC YURI SANTOS COSTA, doravante
denominada CONTRATADA, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo n°
20210559/2021, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N°031/2021 formalizado nos autos
do Processo Administrativo n° 0208002/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo
e aos preceitos instituídos pela Lei Federal n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares
pertinentes à espécie.
1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO.
1.1.0 objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais permanentes,
eletroeletrônicos e mobiliários, destinados a atender as necessidades das Secretarias
Municipais do Município de Buriticupu — MA, conforme especificações e quantitativos
estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo
e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato com início na data de sua assinatura e
encerramento em 31/12/2021.
3. CLÁUSULA TERCEIRA — PREÇO.
ERIC YURI
SANTOS
COSTA:0516169
5307

Assinado de forma
digital por ERIC YURI
SANTOS
COSTA:05161695307
Dados: 2021.11.26
15:52:26 -0300'

Página 1 de 9

21

Pr oc

Fls.
Rup.
10.11.1994

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N° 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n° 01, CEP: 65.393-000, Centro — Buriticupu/MA
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 23.012,99 (vinte e três mil doze reais e
noventa e nove centavos).
Item

Quant.

Un

Descrição

Marca

Valor
Unitário

Valor Total

71

1

UN

Fogão 02 bocas semi industrial, 02
queimadores em ferro fundido, com
registro cromado em baixa.

ROA

R$ 208,00

R$ 208,00

ROA

R$ 466,00

R$ 466,00

ROA

R$ 696,00

R$ 2.088,00

Fogão 04 bocas semi industrial, a gás
com grelhas em ferro fundido, bandeja
coletora de resíduos em chapa
galvanizada, 04 queimadores duplos em
ferro fundido, com registro cromado em
baixa.
Fogão industrial em aço, com 4 bocas,
sem forno

77

1

UN

24

3

UN

28

2

UN

Frigobar com controle interno de
ELECTROLUX
temperatura, com capacidade de 67 It.

R$ 762,32

R$ 1.524,64

MALLORY

R$ 130,50

R$ 130,50

29

1

UN

Liquidificador - 550w - 34,4x22x22cm
- com corpo em plástico resistente - 5
velocidades - 1,51- jarra acrílica - tampa
dosadora.

45

1

UN

Refrigerador: Frost Free duplex 352 h
BR

BRASTEMP

R$ 1.355 50
'

R$ 1.355 50
'

55

1

UN

Ventilador com 45cm de diâmetro, com
coluna, em 220v, com grade cromada.

BRITAN1A

R$ 137,10

R$ 137,10

UN

Ventilador de parede luxo, 110/220v, na
cor preta, com grade cromada, com três
pás, velocidade mínima de 220rpm,
diâmetro de grade 50cm, área de
ventilação de no mínimo 40m2, chave
liga/desliga, material de fixação na
parede de aço, com garantia mínima de
02 anos.

LOREN SID

R$ 136,85

R$ 684,25

UN

Ar-condicionado tipo split capacidade
térmica de 9.000 btu's compressor
rotativo, gabinete em plástico de alta
resistência, revestimento nas aletas e
demais componentes para proteção.

ELG IN

R$ 1.352,00

R$ 5.408,00

56

76

5

4
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78

85

3

11

UN

Ar-condicionado tipo split capacidade
térmica de 18.000 btu's compressor
rotativo, gabinete em plástico de alta
resistência, revestimento nas aletas e
demais componentes para proteção.

ELGIN

R$ 2.046,00

Bebedouro água - garrafão, material aço
inoxidável, tipo torre, capacidade 20 L,
voltagem 220, frequência 60, saída água
UN
KARINA
R$ 443,00
natural
e gelada, características
adicionais 2 torneiras, serpentina,
mangueira.
RS 23.012,99 (vinte e três mil doze reais e noventa e nove centavos).

R$ 6.138,00

R$ 4.873,00

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
4. CLÁUSULA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação
abaixo:
PODER: 02 PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 00 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
FUNÇÃO
PROGRAMATICA:
04.122.0002.1006.0000
—
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO.
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52 — EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE.
5. CLÁUSULA QUINTA — PAGAMENTO.

5.1.
O pagamento será mensal, efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias consecutivos,
acompanhado da Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União, CNDT e FGTS, Certidão de Débitos Relativos a Créditos e Dívida Estadual e Municipal
com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo provocado
pela Contratada.
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6. CLÁUSULA SEXTA — REAJUSTE.
6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentação das propostas.
6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.
6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento
de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA — GARANTIA DE EXECUÇÃO.
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.
a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de
Solicitante, o horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da Secretaria: das
08h00min às 14h00min. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados
ocasionará penalidades cabíveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal
e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida por pela
Secretaria solicitante.
c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão
devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às
14h00min horas.
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura
Municipal de BURITICUPU/MA.
O O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos
sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral
do objeto presente neste termo de referência;
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g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual
constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o
solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade
e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos
juntamente com o comprovante de entrega não assinado.
9. CLAUSULA NONA — FISCALIZAÇÃO.
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
10. CLÁUSULA DÉCIMA — OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
A CONTRANTE se obriga a:
a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para
tratar de assuntos pertinentes aos produtos adquiridos;
c) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com o contrato;
d) proceder ao pagamento do contrato dentro do prazo estabelecido;
e) proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos
atestados.
f) aplicar as penalidades contratuais, quando for o caso.

A CONTRATADA se obriga a:
a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, durante
todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, ou ao seu
substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os
esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;
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e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem
como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria
objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de
qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições
inadequadas à aquisição dos produtos ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita
execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida
anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em
desacordo com o exigido;
i) entregar os produtos nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as
Leis do consumidor;
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
subordinados ou prepostos.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatário que:
11.2.
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
11.3.

Apresentar documentação falsa;

11.4.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5.

Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6.

Não mantiver a proposta;

11.7.
11.8.

Cometer fraude fiscal;
Comportar-se de modo inidôneo;
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11.9.
O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento)
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei
N° 8666/93.
11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com
a Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, e poderá cumular com as demais sanções
administrativas, inclusive com as multas previstas.
11.11.
A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N°
8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de BURITICUPU/MA, será aplicado o limite máximo temporal
previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso
IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do
Decreto N° 3.555/00.
11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.
11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de BURITICUPU/MA as sanções
administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:
12.2.
Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII
e XVII do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;
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12.3.

Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.5. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°8.666, de 1993.
12.6. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS

SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:
a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — VEDAÇÕES.
13.1. É VEDADO À CONTRATADA:
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — ALTERAÇÕES.
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n°8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n°
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.
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16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — PUBLICAÇÃO.
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de BURIT1CUPU/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme
art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.
Para fi rmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buriticupu - MA, 26 de novembro de 2021.

Afonso Ba os á ista
Chefe de Gabinete / O denador de Despesa
CONTRATANTE
Pela Prefeitura
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