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CONTRATO DE PRESTAÇÃO, DE ISERVIÇOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS

PATOS/MA ATRAVÉS DA' SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA COMPUTEX INFORMÁTICA
LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlio Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pela Sra. Thuany
Costa de Sá Gomes, Secretária-Municipal de-Administração,-portadora do CPF hs-038.921.083-82, e a empresa
COMPUTEX INFORMÁTICÃ LTDA, Inscrita no C.N.P.J sob o n.® 04.097.715/0001-65, com sWde na Av. Presidente Médici,
2640, Centro, São João do Patos/MA, doravante denominada CONTRATADA, neste, ato representada por seu
representante legai, Ántonio Orione Coelho de Sousa, C.P.F. n.9 751.893.053-68, têrn,'éntre si/.ajustado o presente
CONTRATO N9 0605001/2021, decorrente do Pregão Presenciai n9 14/2021-CPL, formalizado nós autos do Processo
Administrativo ns 0701004/2021, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei
Federal ns 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamentéi-ho que couberem, a Lei | Federal -n? 8.666/1993 e suas
alterações posteriores, a Lei Complementar.n®.-123/2Ó06:álterada'peía Lei Complementar ns 147/2014 e demais
normas pertinentes'à espécie. - _ , Í.. '!

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO- Ò pfesente Jnstrurnento tem por objeto a~Contràtação de empresa especializada
para a prestação dos serviços de'IÍçeriçá,èxessão de-direito de uso dé link^de acesso^ à Internet banda larga para
atender as necessidades das diversas secretarias do'Munlcípio'deSãoJoâo-dòs Patos/MA, para ò, exercício de 2021,de
acordo com as especificações definidas no Termo de-Referêricla constante.-no Anexo 11 do edital da licitação em
epígrafe e em conformidade com a proposta apresentada pela CONTRATADA.'/"-

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - 6 valor global'do'presehte' Contrato"é;de RS
reais), conforme Planilha abaixo: '• {

23.100,00 (Vinte e três mil e cem

PREFEITURA t/, . • i ,i ,j 1 ,
Item Descriçã6do"Produto ' './Uhíd. 1 Qtde V. Mensal V. Total

1 100MEGAS-POLO UAB-CONEXÃO FIBRA ÓPTICA " ' r. ; MÊS 12 ) R$83,00 RS 996,00

2 400 MEGAS -PRAÇA DE EVENTOS - CONEXÃÓjlBRA ÓPTICA (A^NTE'NÃj. "•/'MÊS í .12

h ^

1RS 199,00 RS2.388,00

3 100 MEGAS-JUNTA DE SERVIÇO MILITAR-CONE^bFIBRÁpPTicÀ" " MÊS , ;i'2 ' RS 83,00 R$ 996,00

4
100 MEGAS - SUPERITENDÊNCIA DETRÂNSITO - SUTRAN- CONEXÃO FIBRA

ÓPTICA
MÊS j '12

. 1
! R$83,00 RS 996,00

5 400 MEGAS - SECRETARIA DE FAZENDA- CONEXÃO FIBRA ÓPTICA MÊS { , 12 RS 199,00 RS2.388,00

6 400 MEGAS- RHCONEXÃO FIBRA ÓPTICA MÊS , :í2, ' RS 199,00 RS2.388,00

7 400 MEGAS - ADMINISTRAÇÃO - CONEXÃO"FIBRA ÓPTICA MÊS ' •• 12 RS 199,00 RS2.388,00

8 400 MEGAS - LICITAÇÃO - CONEXÃO FIBRA ÓPTICA MÊS 12 RS 199,00 RS2.388,00

TOTAL R$ 14.928,00

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS

Item Descrição do Produto Uníd. Qtde V. Mensal V. Total

9
100 MEGAS - SECRETARIA DEOBRAS E SERVIÇOS URBANOS-100 MEGAS-

CONEXÃO FIBRA ÓPTICA
MÊS 12 RS 83,00 RS996,00

TOTAL R$ 996,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E CULTURA

Item Descrição do Produto Uníd. Qtde V. Mensal V. Total

10
300 ME6AS - SECRETARIA MUNICIAL DE DESPORTO LAZER E CULTURA -

CONEXÃO FIBRA ÓPTICA
MÈS 12 1 R$ 140,00 RS 1.680,00

11 100 ME6AS - FAROL DA EDUCAÇÃO- CONEXÃO FIBRA ÓPTICA MÊS 12 1 RS 83,00 RS996,00

TOTAL R$ 2.676,00

1

SECRETARIA DE AGRICULTURA

Item Descrição do Produto Unid. Qtde V. Mensal V. Total

12
200 MEGAS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONEXÃO
FIBRA ÓPTICA

MÊS ' 12, RS93,00 RS 1.116,00

^TÓtAL ' ' " '!' i [ ' ^ 1; R$ 1.116,00

- - ' • •. . • li. '-I í'
SECRETARIA DE FAZENDA fj ' j. ' ' i'

Item Descrição do Produto Uníd. II [Qtde V.^Mensal V. Total

13 400 MEGAS - SECRETARIA DEFAZENDA-CONEXÃO FIBRA ÓPTICA MÊS j, 12' RS 199,00 RS2.388,00

í . total;- ,'3;VS"/ [í h .i R$ 2.388,00

íiL ii i
'secretariada mulher.^^ . •

Item Descrição'do Prbiíuto," - ' •' Uhid. ' Qtde vi; Mensal V. Total

14 100 MEGAS - SECRETARIA DA MULHER^f CONEXÃO FIBRA ÓPTICA': V MÈS 'í ^ RS 83,00 RS996,00

; • ' / ' TOTAL ' • ""' v; . '1 . I }i rS 996,00

; ' ' :[v " V i|. Si !'
; • 'i VALOR GLOBAL. . .11'' | 1) . [ • RS 23.100,00

f! •!
CLÁUSULA TERCEIRA - DÁ VINCULACÃO - Integram o presente Contrato, lndependente'de transcrição:

.: !'i • í •
I- Edital do Pregão Presencial:n.2-i4/202í'e seus anexos; . \ 'jf '| 'i '
II - Proposta, documentos anexos e lancesMlrmadòs pela CONTRATADÁ.ém.OS de maíq de 2021-;

CLÁUSULA QUARTA. - DA VIGÊNCIA-" a^prazo-de .vigênclá^do-presénteXontrato! prá apartir
assinatura até 31 de dezembro de 2021. —" J - ^ " i ^ •

da data de sua

CLÁUSULA QUlNTA-r DO RECEBIMENTO DO OBJETO -'Ó recebimento dos serviços'será feito nos termos da Lei n
8.666/93. \ '

r II k .

PARAGRAFO ÚNICO - O recebimento e atestado dos serviços dar-se-á por cornissaò ou servidor designado pela
Prefeitura Municipal de São João dos Pátos/MA, que fará a ..verificação da sua conformidade com a proposta
apresentada, e ainda, quanto à'qualidade, assiduidade, pontualidade e"^quantidades solicitadas na ordem de serviço.

I

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será
fiscalizado pelo CONTRATANTE, mediante servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após
aceitação definitiva dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente
atestada pela Administração, após a aceitação dos serviços, cumpridas todas as exigências contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para pagamento, o Contratado deverá apresentar Nota Fiscal discriminativa, acompanhada
da Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do
FGTS), Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos

ágina 2 de



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
V. 5T

uniceftâ?

Trabalhistas (CNDT) e Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Débitos
Previdenciários (Certidão Negativa Unificada da Fazenda Nacional), Certidões Negativas de Débitos e da Dívida
Estadual, bem como dos documentos constantes no Termo de Referência.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A nota fiscal/fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada também das seguintes
comprovações:

a) Recolhimento da contribuição previdenciária, quando for o caso, estabelecida para o empregador e seus
empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3^ da Constituição Federai, sob pena de rescisão contratual.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas, demais documentos
constantes no parágrafo anterior e solicitação de pagamento, deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual
encaminhará ao Setor Competente da-Prefeitura^Municipal de São-João dos-Patos/MA
contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

para-juntada ao processo de

PARÁGRAFO QUARTO' - O pagamento somente será efetuado após o adimplementò das obrigações contratuais
pertinentes, conforme art. 40, § 35, Lei n5 8.666/93. , ; . ' :

, I ^ I

'í ' '
PARÁGRAFO QUINTO - O Contratante efetuará a reterição^e o:recplhimento de tributos, quando a legislação assim
exigir. í _ í i j

. . y ,...,-.11 i,

PARÁGRAFO SEXTO - Em caso*.dè-atraso no' págameritb'efetuadb'pelo. ÇONTRATÂNTE da fatura apresentada pela
CONTRATADA, esta fará jus acqmpensaçãò financeira naforrna deatualizaçãò-monetáría do respectivo valor, na quai
poderá incidir juros moratórios àtáxá.de'p;'5%(cirico décimos por cento),'ao'mês. > j ,•

. ' ' ' '" • . í ' '

PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso o pagamento devido sèja antecipado.pelo-CONTRATANTE; ò respectivo montante sofrerá
desconto proporcional, nas mesmas còridições estabelecidas no parágrafoqüiríto.

PARÁGRAFO OITAVO - O pagamento, será efetuado pelo CONTRATANTE; à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária,
no Banco do Brasil, Conta Correntè n^ 17.380-0,^Agência 0603-3. ,: | !

CLÁUSULA oitava' - DO REAJUSTÁMENTO - Ós preços fixadós para O'objeto deste contrato serão fixos e
irreajustáveis. •

u.

CLÁUSULA NONA - DA REVISÃO DE PRÉCOS - Os contratantes têm direito ao eouilíbrio econômico financeiro do
• —T (''11 i t

contrato, procedendó-se a revisão em razão 'de. fato jrhpréyjsível -ou previsível; porérh ,com conseqüências
incalculáveis, queonere oudesonere excessivamente asobrigações pactuadas. ^

I p .
CLÁUSULA DÉCIMA - DA REPACTUACÃO DO CONTRATO - É admitida repactuação !deste contrato, desde que seja
observado o interre'gno mínimo de 1 (um) ano.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O interregno mínimo de.l (um) ano pará a primeira repactuação será contado a partir da
data limite para a apresentação da proposta ou da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como
termo inicial, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente vigente à época da
apresentação da proposta.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno de 1 (um) ano será contado a partir
da data de início dos efeitos financeiros da última repactuação ocorrida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O CONTRATADO poderá exercer, perante o CONTRATANTE, seu direito à repactuação dos
preços do contrato até a data da prorrogação contratual subsequente. Caso o CONTRATADO não efetue de forma
tempestiva a repactuação e prorrogue o contrato sem pleiteá-la, ocorrerá a preclusão do direito de repactuar.
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PARÁGRAFO QUARTO - As repactuações serão precedidas de solicitação do CONTRATADO, acompanhada de
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação das planilhas'de composição de custos e
formação de preços, do novo acordo ou convenção coletiva ou dissídio coletivo 'da categoria que fundamenta a
repactuação, e, se for o caso, dos documentos indispensáveis à comprovação da alteração dos preços de mercado em
cada um dos itens da planilha aserem alterados. '

PARÁGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir á variação de custos alegada pelo
CONTRATADO. I

PARÁGRAFO SEXTO - Os novosvalorescontratuais decorrentes da repactuação produzirão efeitos:

a) Apartir da assinatura do termo aditivo; I
b) Em data futura, desde que^acprdada-entre-as partes, sem-prejuízo-da''Contagem-;de';periodiciclade para concessão
das próximas repactuações futuras; ou ' • | i í ji
c) Em data anterior à,repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver ijeyisãiO do custo de mão de obra e
estiver vinculada a instrumento Jegal, acordo, convenção óu sentença normativa,'podendo a data estipulada no
instrumento para o início dos efeitos financeiros dp reajuste salarial ser considerada pa^a efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da ahualidade errtTèpactuaçõesfu uras.'

PARÁGRAFO SÉTIMO - O CONTRATANTE deverá ássegurar4e/clé-'que.ós preços contratados'são compatíveis com
aqueles praticados no mercado, de forma a'gãraritir"ã'continuidâ"dê'daVcohtrataç^ Vantajosa, li

PARÁGRAFO OITAVO - O CONTRATANTE >poderá prever o.pagamento/etrbativp^ dojpenodo que a proposta de
repactuação permaneceu sob sua"ãhá!ise,^por meio de fermo^de Reconhecimento de Dívida. |

PARÁGRAFO NOVÒ -Na hipótese.'dó iterfí" antêridr, óp.êfjodd pueVa',propojta| permanjeçeu sob análise do
CONTRATANTE será contado como terhpo decorrido parafins de contagem dáánualidadé da próxima repactuação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA"-òs récursòs financeiros para coberturado presente
contrato correrão àconta dadotação'órçarnêntáriaseguihte: i y ^ j" •

PODER: 02 PODER EXrçUTlVO \\\ ^\\ .. /'*•' /'-•
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOVV /1
UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO K-''J!
04.122.0003.2004.0000 - Manutenção eFuncioiiaimento da Seç.- de.Aâminlstráçãcr;;^-^
3.3.90.39.00 - OutrosServiços deTerceiros-Pessbadurídica.-^- ^-7'^."- ;

' >• 1... í I .1 '' ' . •• /"•, \\ •'
• 'OW:'"

02 10 SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER ECULTURA^ • . f
02 10 SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E CULTURA ^ .

27 Desporto e Lazer ^ ;
27 812 Desporto Comunitário
270003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 812 ' ' . •
278120003 20410000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Desporto, Cult. e Lazer í'
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

02 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

02 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA

20 Agricultura
20 605 Abastecimento

20 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA 605

20 605 0003 2033 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Agricultura
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

02 04 SECRETARIA DA FAZENDA

02 04 SECRETARIA DA FAZENDA

04 Administração
04122 Administração Geral
04122 0003 2005 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Fazenda

!.!
.1 i

M
\

íi "
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3.3.90.39.00 Outros Serviços DeTerceiros - Pessoa Jurídica

02 11 SECRETARIA DA MULHER

02 11 SECRETARIA DA MULHER

04 Administração
04 122 Administração Gera
04 122 0003 2044 0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

02 08 SECRETARIADE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

02 08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

04 Administração
04 122 Administração Geral
04 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA . .
04 122 0003 2026 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos]"' • |
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Caberá à CONTRATADA^ além das obrigações
previstas no edital é nóAnexo II, Termo de Referência, do Pregão Presêncial 14/2021: i | t'

' • j V
a) responsabilizar-se pelos encargos fiscais'e .cornêrçiãis"resultantes desta coniratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdénciários e obrigações sociais em "vigor, impostos, tributos e contribuições, obrigando-se a saldá-los
na épocaprópria, vez que osseus.funcionário.s não manterão qualquer-víriculo emprégatício corri o CONTRATANTE;
b) responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelècidas^na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, ém ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução deste contrato,
ainda que acontecido em dependência do. CONTRATANTE; \\ '
c) fornecer o objeto no prazo, local Indicado, na qualidade e,condições previstas nò Termo de Referência, bem como
de acordo com a proposta eoeditai dó Pregão Presenciàri4/2Ó21;.^ I 'l i'
d) Reparar, corrigir,'remover, reconstruir pu substituir, às^suas expensasj/nò-.tòtal ou em parte", 9objeto do contrato
em que se verificarem vícios, defeitos óu incorreções resultantes.da,execuçãò"ou de |mat'eriais empregados;
e) Responsabilizar-sé pelos danos causadofdireta ou indiretamente aocontratante pü-a terceiros, decorrentes desua
culpa ou dolo quando da execução do pbjeto, não. excluindo ou reduzindo, essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamentopeloCONTRATANTE;'\i. •''?!/" -m
f) Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto, desta contratação; - 7/ • , !
g) Aceitar, nas mèsmas condições,'contratúais,-_"os acréscimos oü-supréssões| que se fizerem necessárias no
fornecimento, até 25% (vinte ecinco pof-centoj do valor iriiciál atualizado dp contrato; ' j ;
h) Cumprir rigorosamente os prazos epsTdemais éxigêhclascònsbntes do edital e seus anexos; [ '
i) Fornecer, sempre que solicitado, no pfazo[ rnáxi.mo de 5(cinco) dias còrridos; acontár^da notificação, documentação
de habilitação equalificação cujas validádesencontfém-se vencidas;"" |i M ^
j) manter, durante toda a execução do contrato, em cohipãtibilidade com as obrigações por èleiassumidas, todas as
condições de habilitação equalificação exigidas no editai do Pregão Presencial 14/20211 je neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE - Caberá jao CONTRATANTE além das
obrigações previstas no edital eno Anexo II, Termo de Referência, do Pregão Presencialjl4/2021:

a) prestar as informações e os esclarecimentos, relativos a esta contratação, que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA;

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do objeto e Interromper imediatamente
a execução,se for o caso;
c) permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências, sempre que necessário à execução do
objeto, nos horários previamente acordados;
d) rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos entregues em desacordo com as especificações e obrigações
assumidas pela CONTRATADA; '•

e) fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido com suas
obrigações contratuais;
f) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas no contrato e no Termode Referência.

unicefçaí
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g) Designar uma comissão ou servidor, o qual ficará responsável pela fiscalização e acompanhamento do fornecimento
dos serviços consoante às especificações no Termo de Referência.
h) indicar o locai para o fornecimento via Ordem de Serviços;
i) Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições deste processo;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOINADIMPLEMENTO ESANÇÕES |

» I

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, sujeitará a CONTRATADA às
sanções previstas na Lei Federai 10.520/02, aplicandosubsidiariamente a Lei Federai n? 8.666/93.

] I

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O atraso injustificado no cumprimento da obrigação sujeitará a Contratada à aplicação das
seguintes multas de mora: •

a) Muita moratória 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivo fòrnéçimento; em caso de recusa,
injustificada, na entrega dos serviços; j [! i'

b) Muita moratória diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do respectivó fornecimento, em caso da
não substituição de serviço recusado pela CONTRATANTE; Ij ii.

c) Multa moratória diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o' válpr do respectivo Contrato, em
caso da falta defornecimento, salvo os-càsosTortuitos ou deforça rhiaior,' a juízplda Administração, até
o lirnite de 10% (dez porcento); L--} r-'.'' I

; -- -- ' '' "-V=r->''i j •
PARÁGRAFO SEGUNDO -Alémlda multa indicada no párágraíFo arité^rioT> a,CONTRATANTE poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar àCONTRATAbÁ^ na-hípótesê/de inexecução total ou parcial dq Cohtrátòí as seguintes sanções:

a) Advertência;'-^ . ' t H ' li
b) Multa de 10% (dez por cento) sobrê ovalor total do Contrato; "i j' ' j |
c) Suspensão temporária'de participar erriilicitáção e.-impédimento de contratar com a Prefeitura

Municipal deSão;Joãq'dos Patos/MA,.pelq pfàzp de até'p'2 (dòls) anos;| |
d) Declaração de inidònéidádé'pãfá~Tlcifar ou contratar com a|Administração Pública enquanto

perdurarem os motivos determlnantes da'pünição óu~ãté que seja'I - { .
\ ' .. ^ y ) i M i

PARÁGRAFO TERCEIRO -As sançõês^preyista^nàs alíneas "a", "c" e"i"d"' pòdè/ão ser a[DÍicadas conjuntamente com a
prevista na alínea "b". . 7í'v-.., •,/./ /' i"! ;! | •

; V.". f .! •

PARÁGRAFO QUARTO -ACONTRATÁpÀ-éstàrá:suj'elta;à aplicação de sanções.|
outras hipóteses legais, quando: J,' '

a) Fornecer os serviços em delcqnfo/midáde^córn 'óVspecificádó eaceito; j' :
b) Não substituir, no prazo estabelecidõ/os serviços recusados pela Cpntratante;> j
c) Descumprir os prazos e condições prèvistòs neste Contrato. ' i .

' ^ t'! I i
PARÁGRAFO QUINTO - Se a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, ílzerjcleclaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantido o direito prévio da ampla defesa, ficará impedida de licitar e cõntratarjCom a Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, .enquanto perdurarem Jos motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo
da aplicação das muitas previstas neste instrumento e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO SEXTO - Caberá ao Gestor do Contrato propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório
circunstanciado, apresentando provas que justifiquem aproposição. ^

PARÁGRAFO SÉTIMO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita cornunicàção escrita à CONTRATADA e
publicação na imprensa oficiai, constando o fundamento legal, excluídas os casos de aplicação das penalidades de
advertência e muita de mora. i

PARÁGRAFO OITAVO - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da
notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

pre'̂ istàs'no Parágrafo Segundo, dentre

•oieri
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PARÁGRAFO NONO - Osvalores das multas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou
cobrados diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

I

PARÁGRAFO DÉCIMO - Nenhum pagamento será feito à CONTRATADA antes de pagas ou relevadas as multas que lhe
tenham sido aplicadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO - A inexecucão. total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão,
nos termos da Lei ns 8.666/93, com as conseqüências contratuais previstas no mesrno instrumento legal, na Lei n.s
10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

PARÁGRAFO ÚNICO - O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos
nos incisos IaXII eXVII do art. 78 da-Lei n2 8.666/93. |—|— t "i

• . . ; I •

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUAL1FICAGÃÓ1- Obriga-se a CONTRATADA a
manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ;èle;assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Presencial 14/20216 neste co^ntrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CÁSOS OMISSOS - Fica estabelecido que, caso venha
a ocorrer algum fato não previsto neste instrúmVnto,' estés,deyefão.ser resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto deste instrumento, a législáçãó "e demais normalreguladorás.da matéria, em especial a Lei ns
10.520/2002 esubsidiariamenWa-Lein?8.666/1993. """ |

; sA'-" i ] í
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICÁCÃO - Este Contrato entrará^em'vigor após a sua'assinatura, com eficácia
mediante a publicação do seu extratõmo Dlário^.Oficial .do'Município de-SâÒ Joãp dos Pátos/MA ou Diário Oficial do
Estado do Maranhão, cabendo ao CONTRATANTE rhandarprovidénciàr esta,publicação no prazo máximo de 20 (vinte)
dias contados apartir do quinto dia útil/do mês seguinte ao da sua ãssinatürà.' j j , |

CLÁUSULA NOVA -'DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - 0'presente coritratò é regido pela; Lei jn® 8.666/93 e demais diplomas
legais pertinentes. ' i'.\; i, v \ í "i'""} /• '' '• f I' !

; '•'•V.v ; 'k,'li i
PARÁGRAFO ÚNICÓ - Para dirirhir-as questões deste Contrato fícaí eleito.ó foro, de São João dos Patos, Estado do
Maranhão. j "'• / 'f | í i

Epor estarem assim acordes, assinam' dpresente'Contrato, em 03: (três) vias/de igiaftéor eforma.

SãoJoão dos Patos/MÁ,' 05 de maio de 2021

ilÇÍPilTÈx
C.N.P.J n.s O!Íé^.715/00Ül-65

Antonio Orione Coelho de Sousa

Representante Legal
CONTRATADA

PREFEITURA MUNlC^.B^a^JpÂO.PATOS/íyiA
CNPJ (MF) '

ThuanWtosp^e Sá Gomes
Secretária Mtmlapal^ Administração

CONTRAT^TE '
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