
PREFEITURA DE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

CONTRATO NS1207001/2021
Proc. Admin. ns 1602001/2021
Pregão Presencial ns 20/2021

A Prefeitura Municipal de São João Patos/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida Getúlio
Vargas, 135 - Centro, inscrito nó| CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, através da Secretaria Municipal de
Administração, representada pelo(a) Sr.(a] Thuany Costa de Sá Gomes, Secretária Municipal de Administração,
portadora do CPF ns 038.921.083-'82, e de outro lado a firma R.G. PONCIONS - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o n®
19.675.781/0001-42, estabelecida à Rua Sá Sobrinho, 18 - A - Centro - São João dos<Patos/MA, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) Raudir Gomes .Ponclon, portador do(a) CPF ns
482.815.303-91, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o
Edital do Pregão n9 SRPj20/202l!| eaproposta apresentada pela CONTRATADA;|̂ jeitando-se CONTRATANTE e
CONTRATADA às norrnaí dlsciplinaires da Lei ns 10.520/02 e da ,Lei n? 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OE|ETC|
1. Opresente Contrato. teniÇ corjip objeto a eve^uaj^/aquisição parcelada de jequipámentps e suprimentos de
informática para atender a 'demanda da Secreatria''Municipal Administração dai Prefeitura de São João dos
Patos/MA para oexercício de''202l'. ' * " '—li .1

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúüo Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
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!202l

^•1
•vi''

Rubrica

unicef®

'',.11 T.òV/' MATERIAL DE CÓNSUMds>x^//C'' friJ
N" 1 •||--pEsVRÍÇÃO_,../^ 'ÜNÍD' /ÇÍUÃNT.'' V.UNIT. V. TOTAL

25 CaboHDMlsys., 1 1 \ /Uná/ ] j iip' i; R$ !i6,50 R$ 465,00

29

Cabo VGA, compàtibilidáde dara mónitor VGA, SVGA, XGA\ 'SXGA_e'
UXGA, Conector VGA machpíx \/GA macho deJ 5 pinos,que elimina o
problema de Imagens fràcas] e difusasrbiindagem-de-alta derisidader'
comprimento 2,0 ni'- Jl ( ^ I

áll
) '20 i

SMI. í.

• 1
. 1

R$ 28,90

11
R$ 578,00

32 Caneta laser para apresentado 11 ( {\ /' V ,.Und j i J5 R$ 58,90 R$ 294,50

34 Disco Rígido p/ notbopk.Satal|'l TB_ \\\ \\ J;j í 3 ' • R$;458,g0 R$ 1.376,70

35 Disco Rígido pj notbook:Sata|l50b-^^ "C\CÍÁ Uríd' R$ 322,50 R$ 967,50

36 Dlsco Rígido Sata 1TB i| iUnV 'r r;3 1i R$ 486,50 R$ 1.459,50

38 Disco Rígido Sata 2TB ij a, vw «1^ C_ -rUnd'', í 'R$68g,go R$ 2.069,70

40 Drive DVD/CD-RW Preto Sat
r- ío 5, R$ 129,90 R$ 1.299.00

41 Extensão de Energia (2|m) câm três entradas^^í^;:...-^?;^^ ^Únd ^. 20 í ' R$ 34,90 R$ 698,00

44

2- - U U X. \ j J -T- - ,

Fone de ouvido • headphonej tjpo headset, alças ajustáveis, isolamento
acústico, fone|acolchoádo e revestido em couro, Impedâhcla 32 OHMS,
conexão P2, sensibilidade 1Ò8dB/mW, extensão do cabo 1,5m, sorn
estereo, controle de vplume.j| , .

Und^ T- ^
1 ,

5 ! V

' Í ' ;

H
R$,18,90

1/
R$ 94,50

51 HD Externo cápacidade)500{l3B„USB 3.0 , . L Und .llsl, R$ 312,50 R$ 1.562,50

52 HD Externo 1 •ÍTB.USB 3.0 ypd - 115.1-.-^ R$419,90 R$ 2.099,50

53 HD Externo 2 TB USB 3.0 Und 5 R$ 519,00 R$ 2.595,00

62

Kit de ferramentas para PC contendo: 1 Chave Philips de Precisão, 1 Chave
Fenda de Precisão, 1 Alicate Desencapador de Fios, 1 Alicate de Bico Reto 6"
Isolado, 1Alicate Universal 6"|jsoiado, 1Chave Fenda 1/4x4" isolada, 1Chave
Philips 1/4x4" Isolada, 1 Mini Chave Philips, 1 Chave Ajustávei isolada, 1 Porta
Bits com Catraca, Reversível Magnético, 1 Martelo Unha Polido, 1 Estilete, 1
Trena de 3m, 5Peças Alien /^extavado ePhilips, 1Alongador Magnético 16
Bits,1 MiniArco de Serra com Serra, 64 Pequenas Peças

Und R$213.90 R$ 213,90

64 Memória DDR2 PC 800 1GB Und 5 R$ 197,80 R$ 989,00

65 Memória DDR2 PC 800 2GB Und 5 R$ 165,80 R$ 829,00

66 Memória DDR3 PC 1333 4GB ; Und 5 R$ 172,90 R$ 864,50

Página 1 de 9



67

69

70

74

76

80

85

86

87

88

89

90

98

111

115

121

123

127

14

46

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúíio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N9 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração

Memória DDR3 PC 1333 8GB

Memória DDR4 PC 2133 8GB

Mochila para Notebook até 15.4"

Pad Mouse com Apoio para pulso em gel

Pilha recarregável AAA

Processador Intel Core 17

Mídia CD-R 70QMb com capa de papel

Midia CD-RW 700Mb sem capa

Mídia CD-RW 700Mb com capa de papel

Midia DVD-R 4,7Gb sem capa

Mídia DVD-R 4,7Gbcom capa,de papel

Mldía DVD-RVy 4,7Gbcom caça.plásticá

Lâmpada para projetor multírnfdla 3000 lumens; capacidade 4.500 a
10.000 horas; modelo MS5244 •

i . ''I [| 'N.|
TONER IMPRESSORA KYOCERAECOSYS M2040 DN/L k.Q

TONER IMPRESSORA I^OCERA ECOSYS'P 2235 DN
TONER IMPRESSORA KYÒckRÃM 2031DN/L
TONER IMPRESSORA KYOcbRA'>S'l 016 MFP I i <

CARTUCHO IMPRESSORA CANON PIXMA MG3610

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

;-ynd

rUnd-

\Und/

20

50

200

200

200

200 •

200

200

•5 i
:l r '

20

20

20^'J

'Únd' ^20" ^

TOTAL. II
5VI

MATERIAL PERMANENTE i ' : I '

DESCRIÇÃO"
IMPRESSORA MULTIFUNCIQNAl LASER,com as seguintes
ocnorifiracAoe mfnimae- t* t '• • /especificações rhínimas:
Und 25
Impressão rápida 42/40 pprn (carta/A4);para.ajtosvolumes deImpressão [/>
Display touchscreen coloíidó de 3|ir • T -•"/
Impressão ; í| || v
Resolução da Cópia tmáxima em .^p^Até 12Ò0x600 ,dpi' —^ "r*
Tecnologia de Impressãpláser Eipirõfotogtáfico^p \ L. (
Capacidade da Bandeja de PapeijpSO foIhas/-^ • ' " ' ^ '

Antena Wl-FI 23Dbi AIrgrid ou Similar

Fonte 500wc/voltagem real

Capacidade de Papel naBandeja',OpcIonar(fólhaÍ5) 2x520 fólHas t
Bandeja Muítiusò 50 folhas|
Capacidade de jmpressão puplex|(Frente eVerso) ~
Ciclo de Trabalho Mensal.Máx.t 50.000 páginas
Volume Máximo de Ciclo Mensal 50.000 páginas -
Copia sem uso do PC Sim II {|
Capacidade máx. Do alimecitador automático de documentos (ADF)$ 40 fis
Redução/Ampliação 25% ~!^400%|
Função de Cópias Ordenadas Sim
Cópia Duplex (Frente e Verso) Não
Cópias de ID (Doçumentos'|de Identidade)
Digitalização Duplex (Frente e Verso) Não . -
Outros li
Capacidade de Saída do Papel 150 folhas
Fonte de Alimentação AC 120V 50/60Hz
Tela LCD 3,7"
Conteúdo da Caixa
Suprimento preto TN.3442 Rendimento (6.000 páginas) - Com cabo Usb
-Garantia mínima de 01 ano ||
OBS: Na proposta deve ser Informado o modeloe a marca da impressora
ofertada II

V V -'X

w/

UNipf

, ///
t

7/V ,

^^

./

Und

Und

Und

.QUANT.

ill '

•r í

5 .|

10

FOLHA,nfi m§.

Rubrica

unicef(^

R$ 257,70

R$ 299,90

R$81,50

R$ 19,90

RS 29,70

RS 678,90

RS 1,30

RS 1,30

RS 1,20

R$1,30

R$1.35

RS 2,75

R$ Í247.80

R$ 99,90

R$ 95,90

R$ 90,00

R$ 72,80

R$!lf19,g0

V. UNIT.

RS 2.635,20
' /

y

RS 437,90

R$ 203,90

R$ 1.288,50

R$ 1.499,50

RS 407,50

RS 398,00

RS 1.485,00

RS 3.394,50

RS 260,00

RS 260,00

RS 240,00

RS 260,00

RS 270,00

RS 550,00

R$ 1.239,00

R$1.998,00

R$1.918,00

R$ 1.800,00

R$ 1.456,00

RS 2.998,00

R$ 40.177,80

V. TOTAL

R$13.176,00

R$ 2.189,50

R$ 2.039,00
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47

48

50

54

57

60

97

103

104

105

106

108

126

137

141

Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3, potência real 500 Watts,
eficiência: +70%, MTBF de 100.000 horas 25o C, proteção interna
contra curto circuito OVP/ OCP/ SCP, entrada AC com chaveamento
manual 110/ 220 V, baixo ruído acústico, cabos com capa de proteção,
sistema de controle térmico de refrigeração, ventilador silencioso de
120mm, normas técnicas IEÇ60950 (segurança elétrica) IEC61000
(segurança eletromagnética), chave liga / desliga, +3.3V = 28A / +5V =
30A / +12V = 14A / •12V =||o.3A / +5VSB = 2.5A, conectores: 01
conector ATX 20+4 pinos, 01 ^conector ATX12V, 02 conectores SATA,
02conectores IDE. 01 conector! PCI Express, cabo de energia.
Fonte universal chaveada comjadptador (real SOOw)
Gabinete Mid-Tower

HubSwitch 16 Portas 10/100

Hub Switch 24 Portas lO/ijoO /|opO
Hub Switch 8 Portas 10/100/1000

Aparelho de data show 3.000 lumens - EPSON PLUS

Computador completo l7,lproc 3.4 GHz, placa-mãe off board; placa de
vídeo 1 GB Ppl éXP 128Bits,|'memória 16 GB, disco rIgjdò,í.Tb sata2,
drive DVD/CD, kit gab 4baÍas]^ecl/mouse/cx. Som
Notebook: - Processadorilnteljbore 13 4GB"Merfiónà '̂DDR3-^HDlíttír
RedeSem Fio - DVD-RW- Bllje-Tooth 4Telatde Le^
Notebook: Processador IriteLGore i5,''.placá;de vídeo Integrada até 2G6;
de memória dedicada, Méfniiríâ^S^GB^DDR^ expansívéí até 16GB^
Disco Rígido (HD) 1TGB;)Tam'anhoVa Tela 14"' _ \—] |
Notebook: - Pfocessadorílnteljbòre 17: 8GB Memóna - HDj.ÍTB - Rede
SemFio-DVD-RW-Blüe.ToothTtèladeLed14.1 r~]rU\'"\ ' "
Monitor LED 22"

IMPRESSORA EPSON 620FWD CARTUCHO ou SÍMILAR

r 1-'
[K.^

Impressora mültifunclonáj laser mpnp(SGM2885'FWoü'SÍMILAR'
SCANNER DE MESA Epeclficações; Sensor^ em linha CCD colorido;'
Pixels efetivos: 40.80Ó X56.léo fíixeis.a 4800,çpp . ^y.
Área de escanearhento ^odeserTestrjta sè.Voonfiguração de fespíuçã^
for grande; Tamanho dp docum"ento':Í216'*.297 mm (8,5 * 11,7 '̂çql.)
tamanho A4 oucarta aniericana Transparente: tifãVde filme de 35 mm: 6:
quadros de uma vez slides de''35_mmSàté 4--^des-de- uma vez;.
Resolução de(escanearnento|4800:pppi,(^n principàl),'-9600-ppp Mm'
Micro Step (sub scan); Resolução désaída:'50: a;640_0,/96,Õ0'é:i28d0-
ppp (50 a 6400 ppp emiínter^alps de í 'p'pp)rDados^a imagern:-16j3itS'
por pixel porjcor Interria islbíts por pixeLp5rj!coivextema^(m^áximo)r
Interface: Uma porta USB 2.0ÍHi-speed; Fonté de luz: LED-6ráhco.^^

TOTAL ••j

VALOR GLOBAL

CLÁUSULA SEGUNDA- DO VALOR DO CONTRATO

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

Und

"Und
' /

X /•>
\Und.
ví //

>W/,'
UndVjy}

^Und

"Und I

^4
'i f h
U ff /

í/ /

' Uni'

10

10

2Í

1i! f
ílJ
.5 ^ .

U

IX.

fòh
rr-~4

3?
Jf

Í 1
2> í

{

FOLHA n9

uniceft©

R$ 127.90

R$ 132,90

R$ 299,90

.R$,207,90

R$ 779,90

RS 145,90

RS 2.789,00

RS 3.299,00

RS 3.056,70

3-1
R$3;153.40

1"I
RS 3,590,70

! I

R$j7jl5,00

RS T.780,40

RS 1(999,90

RS 2(999,50

Rubrica

R$ 1.279,00

R$ 1.329,00

R$ 1.499,50

RS 1.039,50

RS 1.559,80

RS 291,80

RS 2.789,00

RS 16.495,00

RS 6.113,40

RS 6.306,80

RS 7.181,40

RS 3.575,00

RS 5.341,20

RS 5.999,70

RS 5.999,00

R$ 84.203,80

R$ 124.381,40

1. O valor deste contrato, é de R$ 124.381,40 (Cento e vinte e quatro mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta
centavos).

2. Os quantitativos indicados
CONTRATADA no Pregão SKÍ]

na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
•20/2021 são meramente estimativos, não' acarretando à Administração do

CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA -DO AMpJrO LEGAL
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Lei n9 Í0:520;'dé'17 de julho de'20Ò2,'ha Lél ris 8.666/93e nas demáis'norm'ás vigentes.'

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

) j •
1. Aexecução deste Contrato, bem como os casos neje omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, apllcando-se-lhes, supletíyámente, os princípios da' Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado;na forma do artigo 54, dá Lei ns 8.666/93 combinado com o Inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA ÉDA EFICÁCIA^ t •

í -

POLHA N®

üriicef#

,, íú;. j k.ií!í!;í:í4 ;
L. A lavratura do presente,Contrato decorre;da realizaçaq doIPregao SRP-20/202T. realizado com fundamento na t

1.0 prazo de vigência deste to^ato terá Início em 12 de julho dè 2Ò21, extinguJhd )-sè'ern 31 d( Dezembro de 2021,
com validade eeficáciaHegalja^ra publicação^do seu extrato, tendo* início e'̂ yencjménto-ern dia de expediente,
devendo-se excluiro,prímeÍro;:e*)ihcluir o último. .

CLÁUSULA SEXTA - DOSiENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir ácessò^os emprega^da CO^ATÀDA'às dependências'dor-GONTRATANTE para aentrega
dos produto/serviço;

1.2 -Impedir qujé ter«jg
1.3 - prestar as' Informe

CONTRATADA;

.éãmifforneçam ps-produto/sery ço.objeto deste Contrato;!
çoesve'os esclaredmentos^òue-venhamVa. ser sojicItadosFpelos empregados da

-II)f--—"'—i|1.4 -devol\jer os pro^^/serylco que não apresentaremxondlções-de^sêrern üsádosrj^ v
1.5 - solicitar a•troc^os' procluto/serviço devolvidos meTdlánte comuriicaçã^atser/feita pelo Serviço de

Aimoxarifado; | f/?l 4\"i: So) JIIR 'lí
j^errhédlòVde?Aüt'òrlzacão de Fornedrpérito éxpe^dájpelò^Seríyiço] de Aimoxarifado, o

fornecimento dos produto/sèrvicd-Obíetb^âestVContrato: - - ///' ffò. Vi...
produfp/serviço e interromper

imediatamente o fornecimentolfséifor/Oícaso:

CLÁUSULA SÉTIMA i DOS ENCARGOS DA CONTFUVTADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder,, ern^^ção aos seus, empregados,, por todas as'despesas decorrentes^dos produto/serviço,
taiscomo: j "

a) salários;;jB "í'
b) següroi^oeTf identès;'
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) vale-reféição:
f) vales-trahspokes; e , .
g) outras que porventura venham a ser

!U
criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
-'I

vínculo empregatício com o órgão;
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unícef<^

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles
CONTRATANTE; '

1.4 - respeitar as normas e

que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do

procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou doiòl durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essaresponsabilidadeafiscalização ou íjj acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
I

quando esses tenham sido ocasionadospor seus empregados durante o fornecimenitb dp produtò/serviço;
1.7 - efetuar/a entrega ^do produto/serviço, objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a

necessidade eointe/esse do CONTRATANTE, rio prazo de; 3.(três) dias úteis após];o recebimento da Autorização de

—--T),

Fornecimento expedida pelo dò Seljvlço de Almoxarifado;

consumo, npjprazo máximo de 241.8 - efetuar a trpçà dps produto/seNço considerado^ sern;condições dè
(vinte equatro) horas, contadas dq| recebimento,dã^cpmuríicàçib'expedida :pelo Seryjço^de Almoxârifado;

í í II ^ s _) ií.-l •, M
.9 - comunicar ao Serviço de Aimoxarifádo do CONTRATANTE,'.por escrito,-rquaiquer anormalidade de caráter

* '.....i; i-tJ.L '1necessárÍo;ieurgente e prestar os esciareciméntòS'que'julgar ne
1 • -• x:l- K\ A

1.10 -aobrigação de^man|er|5e; du^nte toda i execução do con^tfàto,|em'cornpatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as|condiçõesJde ijabilitação efqualificaçãõ|exigidas ho Pregão n? sàp-2b/2d21. U

' ' • : ;>/ •1 IM' " 'íí
y il. .< _ !'i1.11 - caberá aindajà Cpntradà òatendimento dè todas as.condições previstas no Termo de Referência, das

' DNjup"
solução, treinamento e capaçitãçãp dejpêssoal do contratante e suporte..

, I V 'I ,-JL-A\\\ ' }iA.
CLÁUSULA OITAVA \ DAS OBRIGAÇÕES SOCIAISrCOMERCIAIS EFISCAIS

destacamos o item "DA FUNCÍONÃubÁDE ECONTRATAÇÃÒ-DA SOLUÇÃÒ"o qual (Jelinea as condições de entrega da
--.'j- ..ti fí i' """ '

nda: \ Vi1. ÀCONTRATADA caberá, airida:

1.1 - assumir.a responsabilidade'pprtodõs^ps-encargòs-previdehciários
legislação social etrabaihista|em ||/igpr, obrigárídÕ^*a^sald^;lds', '̂;épi^: própria
manterão nenhum yínculo émpregatício com o^CÕNTRATANTE;"^

i . - lis li ' ' . - \ 1..;F II .. -- -.y/

: 'i
e obrigações sociais previstos na
vez. que os Seus empregados não

1.2 - assum^ir, também, a|responsabllldade por todas as providências eobrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trál}alho, quando, ém ocorrência da^ espécie, forem v[t[mas 'os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço pu em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

.'J

1.3 - assumir toUos ósêncargÓs"de pbsSívéi derna"h'dã tfabaihistàV civil bu penai, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATA
responsabilidade por seu pagame
razão pela qual a CONTRATADA
com o CONTRATANTE.

DA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
ito à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,

renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observarj

1.1 - expressamente proibi

durante a vigência deste Contrato; •

também, o seguinte:

da a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; el|

1.3 - vedada a subcontratação^e outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato. f j|
CLÁUSULA DÉCIMA - DÒ ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompan hado e fiscalizado por servidor designado párai esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a-contrê'" >- — —
atribuição.

2. As decisões e providências
solicitadas a Autoridade Compêtén

que

3. A CONTRATADA ideverá mante
j • {

Almoxarifado do CONTRATANTE, c

tação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lq de informações pertinentes a essa

- ' '} L 1
ultrapassarem^a,rcòmpejtenc]a^o;sé^idor designado para esse fim deverão ser
e do(a) cdNTRÀTANTE,êmlêmpd;hábil para'a' adoção das mèdidas convenientes.

"1 li"x \ r-** j| 1 ..» * \ f \ ' »r )Li i " » I
'.preposto, acejto pelaíAdmlnistraçâo/do^CONTRATANTE, durante o período de

vigência do Contrato, para repfesehtéJ^la;adnTrnlstratÍvamen'te"sempre quejof-necessário.
II aV ,i%YH 1

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA^-DA ATESTAÇÃO , j
, "3 1- >N -- - !f •' A\l \ /\ I J•j I j-y l =—'{ \\jf í .

1. A atestação das'faturas correspondentes ap Jp/necjmènto-jdp^;produjto/se)VÍç,o caberá aojGhefe do Serviço de
á outro servidor designado para^esse fim./j; ,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA^ A' , J,' , .
• • i. /- S

1.Adespesa com o fornecimento doproduto/serviço de qüetrata ó objeto'; est'á~a cárgb dadotação orçamentária:
,1 . ^ ^ -1I

02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRA

04 Administração 1 |
04122 Administração Geral ;1
04 0003 GESTÃO ADMlNlSTRÁjtlV^Ç
04 122 0003 1002 OÒOO AQUISIÇÃO DE MOVEIS EEQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EquipamentosílMaterial Permanente

02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 00
' - ií 1

04 Administração ' [ " ' " " '* "" " "
04122 Administração Geral '|
04 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

04122 0003 2004 0000 MANUTENÇÃO EFUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 Material De Consumo

j|
CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DO PAGAMENTO

j|
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

çÃboo)

122

.— - --,x

V"/
> J

\'

/
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2. Para efeito de cada pagamento; a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federai, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfetas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e
aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou Indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos ternos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento^,será|efeiuado à CONTRATADA enquanto pendente d|e liquidãção''jqualquer obrigação
financeira, sem que issp'gere'direlto à alteraçãodos preços,ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

»- lí II ' l t • *íi

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento; desde que a CONTRATADA não tenha,concorrido de alguma forma
para tanto, fica conVencióhadò que a taxa decompensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entrea data acima
referida e a correspondente aó efeti - - ' "

EM =lxNxVP I
\ /-"-'i r~ií £^ '̂••EM =Encargos moràtórios; A ^ i ríy)'

N=Número de diasientre adata previstàpára o.pagamentq ea dp efetivo.pagámentõ;rj
VP =Valor da parcela aser paga. Ivív ' V'^' >

' I '• •— 1'.I / í' ' i1 • V\ / ' " • -'I ' -• l\< y' . i:
I = finando pn —rt nnn*1 Cy1y1 .«ntipo.^p.. I ' I i •=índice decompensação finànce
l = (TX)

365

I = (6/100)
365

I = 0,0001644 1

TX - Percentual da taxa anual

6.1 - A compensação
posteriormente.

ivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

ra> 0,0001644, assim apurado:

! ti r-7r~-
—ivf

y7l.. aj. f;/

í-J/J .í-

• • v> ' '* —'//' í i

nanceiràsprevistai nesta-j-condição-iserárincluída em. fatura

v-iJ "T C. b-y (s)^ . '!; i
CLÁUSULA DÉCIMAÍbuARfÀ -DA

: ii
i - 'í . •

1. Este Contrato poderá serlalterado nos casos previstos no art. 65. da. Lei 8.666/93,; desde que haja interesse
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. , /

CLÁUSULA décimaiQuíntaIdo Lmento oü süpressão

a ser apresentada

da

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor Inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25%|(vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos is e 22, da Lei
ns 8.666/93.

2. ACONTRATADA fica obrigada á|aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.
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1. Pela inexecução total ou parcjal deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

1.1-advertência;

1.2 - multa de 10% (dez pc r cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 -muita de 0,5% (cinco| décimos por cento) por dia de atraso epor ocorrência, até omáximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, Injustíficadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar*de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da,Cláusula Sét
comunicação oficial; / ;|

ma deste Contrato, recolhida np-prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da

1.4 - multa/de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrjêncla, até o,máximo de 10% (dez
por cento) sobre ovalor total |dest!e Contrato, quando aCONTRATADA, injustificadamènte ou por motivo não aceito
pelo contratante; atendenparcialriiente àsolicitação,ou-à^utprização de Fornecjmento,previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Ciáusula Sétima déste|con|trato, recolhidã/noiprazp-^^ de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial, ; [| íí '

'r' S "• ? • I •'V' H
1.5 - suspensão temporár a de participar em licitação e impedihiento de;contratar corn a Administração do

do(a) prefeitura MUNiCIPALÍESÃdjÒÃÒPATÓS/MA, por até 2(dolsVânos/L 'M' ;l
I [ - —-mx sv/ rr ! ^ ,!
J I ( V 1 1 j ' 'I2. Ficar impedida de licitar ede contratar com-a~Administração';Pública,';pelp prazojde até 5(anos) anos, garantido o

direito prévio da citação eda|iam{)^la[defesa, enquanto perdurarem os^mpti^os determinantes, da punição ou até que
seja promovida a reabilitação peraiite'a'pró'priá^a'utdrid3de que àplicou^a^isenálldade, aCONTRATADA que:

I \ \ --l í i ^
2.1 -ensejar oretardamepto.da|èxecução do Objeto deste Contrato;'|í| í
2.2 - não mantiver a proposta,\lrijustificadamente;
2.3 -compórtar-se de modo"'lnidôneoí '̂*'' •
2.4 - fizer declaraçâoifalsa; • r-

.i , -

I

./V i Ir i~

2.5 - cometer frãude;fisca
J..execução2.6 - falharou fraudar naífexecuçãò"dd Contrato';'̂ ; V ^ •(

2.7 -não celebrar oçpntrjto;qV —-"vr-'* •'
2.8 - deixardé eritregar documentaçâOlexigida nò certarne;^
2.9 - apresentar documentação falsa."" " '

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores dp CONTRÀTAr^TE e, no que couber, às demais-penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.2
8.666/93.

-

ll
4. Comprovado impedimento ou

/

Ireconhecida força maior, devidamente "justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a uni''dos eventos arrolados no item 2desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratarcom a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DARESCISÃO

1. Ainexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei ns
8.666/93.
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2. A rescisão do Contrato poderá ser

2.1 - determinada por ato i nilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 dai .ei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias; |

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3- judicial, nostermos dà legislação vigente sobre a matéria.
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3. A rescisão administrativa ou am

competente. " ;j
/ - i .

3.1 - Os casos dè rescisãc
i 1

contraditório e a ampla defesa;

gável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA r DP
REFERÊNCIA {

!

1. Este Contrato fica vincuiadp
Thuany Costa de Sá Gomes, e

I

CLÁUSULA DÉCIMANONA -

contratual serão formalmentê motivados nos

VINCULAÇÃO AO EdItAL, À PROPÒSTA DA

autos do processo, assegurado o

j n
CONTRATADA E AO TERMO DE

autorização do Sr(a).

1. As questões decorrentes da
processadas e julgadas no Foro
privilegiado que seja.

{

E, para firmeza e validade do'|que
para que surtam urn

e CONTRATADA.

( í j
}.'J A-,execução deste Instrumento} que^nãO possam'ser dirimidas administrativamente, serão

ro clo^Município-"dè Sâo'João dòs.Patosji.com/éxcusãd de qualquer outro por mais
I • ) i\/ / : í Íl 1

São João dos Patos r MA,.12dê julho de'2021
- * •: k .... } iV >

MUNICÍPIO
C.N,P.J. ns'

Thuany
Secretária Munidpè

OS PATOS

,8/0001-33
omes

inistração
CONTRATANTE

R.G. PONCIONS-ME

CNPJ: 19.675.781/0001-42
Raudir Gomes Poncion

Representante Legal
CONTRATADA

; , ;l!
3 (três) vias dè igual teor e forma,

representantes das parte, CONTRATANTE

.X

C^crv
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