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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-4Ü
Rua São Raimundo, n" 01, CEP; 65.393-OOÜ, Centro - Buriticupu/MA
CONTRATO N" 20210171/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 0504007/2021
TERMO
DE
CONTRATO
DE
COMPRA N" 20210171/2021 QUE
FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA
MUNICIPAL DE BURITICUPlí E A
EMPRESA L PIRES DE SOUSA
COMERCIAL E EMPREEDIMENTOS
LTDA.
O MUNICÍPIO DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de
direito público interno, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Trabalho
e Economia Solidária de Buriticupu/MA, inscrita no CNPJ/MF 01.612.525/0001-40,com sede
na Rua Nível Médio, s/n°, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA, neste ato Representada
pela Secretária Municipal, a Sr.” Euziíene Gonçalves da Silva, RG n° 036363592008-2
SSP/MA e CPF ii° 626.539.113-53, e a empresa L PIRES DE SOUSA COMERCIAL E
EMPREEDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n" 14.793.347/0001-43, com sede
MA CEP: 65.901-600. E-maii
na Rua Piauí. n° 649, Centro, Imperatriz
iiiidomarbrasiinordesiefr^umail.com nesle ato representado pelo Sr. Lindomar Pires de
Sousa, RG. 15692382ÓOO-8/GEJSPC-MA e CPF/MF n“ 963.930.763-72, têm, entre si,
ajustado o presente Contrato Administrativo n° 20210171/2021, decorrente do PREGÃO
ELETRÔNICO N“ 011/2021 formalizado nos autos do Processo Administrativo n°
0504007/2021,submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela
Lei Federai n° 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.
1.CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

8^.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de materiais diversos para montagem
de kits de enxoval para recém-nascidos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Trabalho, e Economia Solidaria do Município de
Burilicupu/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 é aquele fixado no Termo de Referência, com
início na data de 21/07/2021 e encerramento em 31/12/2021.
3. CL.ÁUSULA TERCEIRA r-PREÇO,
3.1.

O valor do presente Termo de Conüato é de RS 27.518,40 (vinte e sete mil quinhentos
e dezoito reais e quarenta centavos).
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N“ 01.612.525/0001-40
Rua São Raimutido, n° 01, CEP:65393-000, Centro - Buritlcupu/IVIA
COTA EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO DE MEs e EPPs
Marca

Valor Registrado R$
Total
Unitário

Unid

Quant.

9

ABSORVENTE POS
PARTO COM ABAS
PACOTE COM
8
UNIDADES

PCT

960

ATIVA

RS 12,00

R$ 1 1.520,00

3

BACIA
DE
20L
DIVERSAS CORES

UND

480

PLASTIC

R$ 33.33

RS 15.998,40

Item

Especificação

RS 27.518,40(vinte c sete ml! quinhentos e dezoito reais e quarenta centavos).

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: 10 - SEC. MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E ECONOMIA
SOLIDARIA.
FUNÇÃO PROGR4MATICA: 08.122.0020.2030.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DA
SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL
ELEMENTO DE DESPESA; 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PODER:02- PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
N-

FUNÇÃO PROGR.AMATICA: 08.244.0029.2049.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32
MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5. CLÁUSULA QUINTA-PAGAMENTO.
a) 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,com validades compatíveis à data do pagamento, desde que
não haja fator impeditivo provocado pela Contratada.
6. CLÁUSULA SEXTA-REAJUSTE.
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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
6.1. Os preços sào fixos e irreajusláveis 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 cxclusivamenie 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 reajuslamento, 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 CONTR.ATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
6.6. Nas aferições finai.s, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
6.7. Caso 0 índice estabelecido para reajustamento venha a scr 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 0E 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 scr entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social, Trabalho e Economia Solidária. O horário da entrega deve ser de
acordo com o funcionamento das Secretarias: das OShOOmin às I4h00min. O não
cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis,
b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues direíamente na Secretaria
Municipal e cm suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO
cedida por pela Secretaria soücitante.
c)No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no editai
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: OShOOmin às
UhOOmin horas,
e) A fiscalização geral c o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela
Prefeitura Municipal de BURJTíCUPU/MA.
0 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,
serviço.s, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICVPU/MA
CNPJ
01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n" 01, CEP:65.393-000, Centro - Buritkupu/MA
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
0 solicitanle). 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
devolvidosjunlamcnte com o comprovante de entrega não assinado.
9. CLAÚSULA NONA-FISCALIZAÇÃO.
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Rcprcscntante designado
pela CONTÍC\TANTE, 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)
A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao
pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a
Lei n^ 8.666/93.
b)

Acompanhar e fiscalizar o fornecimento, objeto do presente contraio,

c) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada o fornecimento dos produtos,
podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os lermos do contrato,

í

r

d) Rejeitar os produtos que não satisfazerem aos padrões exigidos nas especificações:
e) Efetuar os pagamentos à CONTRAfADA, à vista das Notas Piscais/Faturas/Recibos,
devidamente atestados, pelo setor competente, de acordo com a forma e prazo estabelecidos
no inslmmento de contrato, observando as normas administrativas c imanceiras em vigor,

i

f) Comunicará CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o produto, objeto
desse instrumento, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas,
g) Proceder às advertências, multas e demais comunicações legais pelo descumprimento das
obrigações assumidas pela CONTRATADA,
h) O contrato será acompanhado e fiscalizado por um representante da Administração
especialmente designado, conforme o art. 67 da Lei 8.666/93.

A CONTRATADA se obriga a:

a) Executar o objeto contratual dc conformidade com as necessidades requeridas pelo
município.
/
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURSTICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
b) Fornecer os produtos, observadas as respectivas quantidades c preços em até 05 (cinco) dias
úteis após a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Economia Solidária.
c) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem prévia
autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Economia

Solidária.
d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
e) Responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, sob pena de responder pelos danos causados
à Administração ou a Terceiros.

f) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
CONTRATANTE;
c}

Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por
ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou cooperados ou prepostos
envolvidos na execução do contraio;

h) Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamenle à CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou doio quando do fornecimento, não excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela CONTRATANTE,
por intermédio da Secretaria Municipal solicitante.
i) Arcar com as despesas de embalagem, frete, despesas com transporte, carga e descarga,
encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, seguros e quaisquer outras despesas
decorrentes dos produtos.
j) Lançar na nota fiscal as especificações dos produtos de modo idêntico àquelas constantes do
objeto do Edital de Pregão;
k) Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
1) Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
m) Todas as despesas decoirentes da execução do objeto além do lucro, todas as despesas c custos,
como por exemplo: transportes, frete, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas
ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação, ocorrerão por conta
da CONTRATADA.
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
11.1.

Comete infração administrativa, nos termos da Lei iV
licitante/adjudicatário que:

L

10.520, dc 2002, o
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N” 01.612.525/0001-40
Rua São líaimundo, n® 01, CEP:65.393-000, Centro - Buriticiipu/MA
Não assinar o lermo de contrato ou aceiiar/retirar o inslrunienío equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.2.

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 dc modo inidôneo;

11.9.

O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, ajuizo 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 muita prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com
a Prefeitura Municipal de BURlTICÜPü/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
0 valor total do contrato;
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de BURITlCUPU/MA,por prazo não superior a 02(dois) anos:
Cl) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de BURITICIÍPU/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 deleniiinantes da punição, ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40
Rua São Raimumiu, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
iV do art. N*’ 87 da Lei N° 8.666/93, c/c ail. N° T da Lei N" 10.520/02 e art. N° 14 do
Decreto
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 informado 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.

r\

12. CL.ÁUSULA 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 XVll 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 Tenno de Referência, anexo ao Edital;

12.3.

Amigavelmente, nos lermos do art. 79, inciso il, da Lei n® 8.666, dc 1993.

12.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmenie motivados, assegurando-se à
CON FRA fADA o direito à prévia e ampla defesa.
12.5. A CONTRA TADA 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 muitas.
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- VEDAÇÕES.
13.1. E VEDADO A 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 QU.ARTA - ALTERAÇÕES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, n” 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buríticupu/MA
14.1. Cveniuais 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 fi zerem 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. O.S casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n° 8.666. de 1993, na Lei n° 10.520. de 2002 c demais nonnas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei rf
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - c normas e princípios gerais dos
contratos.
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 deito 0 Foro da Comarca de BURITICUPU/MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Tenno de Contrato que nào possam ser compostos pela conciliação, conforme
art. 55, §2“ da Lei
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.

Burítícupu — MA 21 de julho de 2021.

Secretária Municipal Descnvolvinionto Social Trabalho e Economia Solidária
Sr.“ Euzilene Gonçalves da Silva
Responsável legal da CONTRATANTE

L PIRES DE SOUSA COMERCIAL E EMPREEDIMENTOS LTDA
CNPJ sob o n" 14.793.347/0001-43
Responsável legal da CONTRATADA
LINDOMAR PIRES DE
SOUSA:96393076372

Assinado d« forma digital por
LINOOMAR PIRES DE
SOUSA S6J9307537Í
Dados: 2O21.07J1 11:19:17^33 00'

