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CONTRATO N9 1207005/2021 '
Proc. Admin. ne 1602001/202lj
Pregão Presencial nS 20/2021 .

APrefeitura 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. Géssyka Raflégia
Lima Sousa, Secretária Municipal dé Assistência Social, portadora do CPF ne 039.04l'.503-08, e de outro lado a firma
R.G. PONCIONS - ME, inscrita no CNPJ (MF) sob o pe 19.675.781/0001-42, estabejecida à Rua Sá Sobrinho, 18 - A -
Centro - São João dos Patos/MA, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo
Sr.(a) Raudir Gomes Poncion, portador do(a) CPF ne 482.815.303-91, tem entre si justo e avençado, e celebram o

uniífef<a?

rica

presente Instrumento, do qual, são
pela CONTRATADA, sujeitandoj-^e G
ne 8.666/93, mediante,as cláusulas

CLÁUSULA PRIME1RÁ - DO OBJETO

1. opresente Contrato; temijcofr
informática para atender á"dèmar

í • " • I
Patos/MA para o exercido de 20211

partes integrantes o Edital do Pregão ns SRP-20/2021 e a proposta apresentada
DNTRATÀNTE e CONTRATADA àSínormas dlscIpS 10.520/02 e da Lei
:jue se seguern: ;
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objeto a eventuaj/^qülsição-parcelada de pquipamentos e suprimentos de
da''da Secreatria'MunÍcipatTde'CAssistêncÍa Social dàl Prefeitura de São João dos

r—:Íi i
ÍTW.

' tj'^1 MATERIAL DE CONSUMb^W '̂]<i"'f f;})
,INDISCRIÇÃO,.- /•'

Cabo HDMl 5 mts

Cabo VGA, compatibilidade para rnònitor VGA, SVGA, XGA,'iSXGA-e
UXGA, Conector VGA macho xijVGA rnacho de IS-pinosique elimina p
problema de Irnagens fracas e; difu^s, bllnülâgem' de alta densidade,
comprimento 2,0m. ||

n f

Caneta laser para apresentação

Disco Rígido p/notbook Satã 1(TB V\\
Disco Rígido p/ notbook Satà 50Ô^ ;\ v/\
Disco Rígido Sata 1 TB

Disco Rígido Satá 2 TB í ['1

Drive DVD/CD-RW Preto Sáta
! I .í í

Extensão de Energia (2 m) com tiès entradas

estereo, controle de volume.'

Fone de ouvido • headphone, típo'headset, alças ajustáveis, isolamento
acústico, fone ácolchpado e revestido em couro, impedância 32 OHMS,
conexão P2, sensibllidadéHó8JB/mW, extensão do cabo 1,5rn, som

HD Externo capacidade 500^GB, USB 3.0

HD Externo 1 TB USB 3:0
1L„

HD Externo 2 TB USB 3.0 i

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, 1 Alicate Universal 6" Isolado, 1 Chave Fenda
1/4x4" Isolada, 1 Chave Philipsl 1/4x4" Isolada, 1 Mini Chave Philips, 1
ChaveAjustável Isolada,1 Porta Bits com Catraca, Reversível Magnético,
1 Martelo Unha Polido, 1 Estilete, 1 Trena de 3m, 5 Peças Alien
Aextavado e Philips, 1 Alongador Magnético 16 Bits, 1 Mini Arco de
Serra comSerra, 64 Pequerias Peças
Memória DDR2 PC 800 1GB

UNID

/Únd''

-'jUnd\

"J r

'fUnâ/,
Ündy

• ünd.-

Und:"

Und

Und

Und.

•Und"

Und

Und

Und

/ciÜÁNT.
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í 20 • ,

L.IJ
/ ' ísl

--.21

/ - i?!/'
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i-2:

V.UNIT.

R$46,50

R$28,90
lé

R$;58.90

R$ f,58,g0

R$ 322,50

R$ 486,50

R$68g,90

R$ 129,90

R$ 34,90

ÍJ
R$'18,90

/
/R$ 312,50

RS 419,90

R$ 519,00

R$ 213,90

R$ 197,80

V. TOTAL

R$ 465,00

R$ 578,00

R$ 294,50

R$917,80

R$ 645,00

RS 973,00

R$ 1.379,80

R$ 1.299,00

R$ 698,00

R$ 94,50

R$ 625,00

R$ 839,60

R$ 1.038,00

R$213,90

R$ 989,00
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Memória DDR2 PC 800 2GB, Und

Memória DDR3 PC 1333 4GB Und

Memória DDR3 PC 1333 8GB Und 5 '

Memória DDR4 PC 2133 8GB Und

Mochila para Notebook até 15.4' Und

Pad Mouse com Apoio para çüiso |em gel Und 20;

Pilha recarregávei AAA Und 50i

Processador intei Core i7 Und 2 I

Mídia CD-R 700Mb com capa de papel Und 200

MídiaCD-RW700Mb.sérn capa Und 200

Mídia CO-RW 70QMb com capa de papei Und 200

Mídia DVO-R 4,7Gb' serh.capa Und 200

Mídia DVD-R 4,7Gb cõm capa dé] sapei Und 200

Mídia DVD-RW 4,7Gbcó'm capa plástica Und 200

Lâmpada para: prbjetor múitimíciía 3000 iumensi; cap¥çída^e .^4.500). ã.
10.000 horas; modelo MS52^B. f .Und

i •

2
- 'X

TONER IMPRESSORA KYOCERk ECOSYS M2040 DN/L-i) Und lS V

TONER IMPRESSORA KYcScEÍ^ ECOSYS P2235 DN i- ÍJUnd'- Ú
TONER IMPRESSORA KYÒCEfÍí\ M2^5 Dn7l " i/.lM ^Útíd UM
TONER IMPRESSOf^ KYácEI^:FS'Í016 MFP m-' rüVd' '/-29,
CARTUCHO iMPRESSORA\CANON PiXMA:MG3610 íp: -.

TOTAL Wi 11
r-> r\ .T7íl!' ii

• 'A l \l MATERIAL DE CONSUMO.
jj .bé'scRiçÃq''>^f' •

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, com as seguintes
especificações mínimas:
Und 25
Impressão ráplda42/40 ppm' (car; a/A4) para ajtos volurnes^dé irnpressãó'̂ ^
Dísplay touchscreen colorido de 2,T. f ( •'
Impressão f. || ..j ' ^V-,
Resolução da Cópia (máxlrna em dpi) Até 1200 x eoOlJplX /'
Tecnologia de IrnpfêssãòLaseh^íetrofotográfico
Capacidade da Bandeja de ^apè
Capacidade de Papel na Bándejs
Bandeja Multiusp 50 fòlhas í|
Capacidade de Impressão Duplèjt (Frente e Verso)
Ciclo de Trabairío Mensal M^.f 501000 páginas
Volume Máximo de CÍcloiMensal||50:Ò00 páginas'
Copia sem uso cio PC Sim
Capacidade máx. Do alimentado!'
fis , '
Redução/Ampliação 25% - AQOVo
Função de Cópias Ordenadas Si^
Cópia Duplex (Frente e Verso) Não
Cópias de ID (Documentos de Identidade)
Digitalização Duplex (Frente e Verso) Não
Outros I
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 (8.000 páginas) • Com cabo Usb
- Garantia mínima de 01 ano

250 folhas

Opcional (folhas) 2 x 520 folhas

U 'L

automático de documentos (ADF)$ 40

• } (JJ
' f - J li i

UNID

f/-/

' *

(tô

•Und

-QUANT.

I' • II

r

í-OLHA

rica

m

R$165.80

R$172,90

R$ 257,70

R$ 299,90

R$ 81,50

R$ 19,90

R$ 29.70

RS 678,90

RS 1,30

RS 1,30

R$1,20

R$ 1,30

Rè 1,35
RS 2,75

R$247,80
i

RS[99,90
R$[95,g0
R$i,90,00

R$)j72,80

RS 149,90

V. UNIT.

RS 2.635,20

RS 829,00

R$ 864,50

R$ 1.288,50

R$ 1.499,50

R$ 407,50

R$ 398,00

RS 1.485,00

RS 1.357,80

RS 260,00

RS 260,00

RS 240,00

RS 260,00

RS 270,00

RS 550,00

RS 495,60

R$ 1.998,00

RS 1.918,00

RS 1.800,00

RS 1.456,00

RS 1.499,00

RS 30.186,70

V. TOTAL

RS 5.270,40
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OBS; Na proposta deve ser inforrpadoo modelo e a marca da impressora
ofertada

Antena WI-FI 23Dbi Aírgrid ou Similar

Fonte 500w d voltagem real

Fonte de alimentação padrão .^TX 12V 2.3, potência real 500 Watts,
eficiência: +70%, MTBF de 5IOO.C10O horas 25o C, proteção interna contra
curto circuito OVP/ OCP/ SCP, entrada AC com chaveamento manual 110/
220 V, baixo ruido acústico, cabos com capa de proteção, sistema de
controle térmico de refrigeração,'Iventiiador silencioso de 120mm, normas
técnicas IEC609S0 (segurança elétrica) IEC61000 (segurança
eletromagnética), chave liga' / debilga, +3.3V = 28A / +5V =30A / +12V =
14A I-12V = 0.3A / +5VSB = 2.5A, conectores: 01 conector ATX 20+4
pinos, 01 conector ATX12yJ-02 Í^nectores SATA, 02-conectores-|PEr01-
conector PCI Express,^cãbo"de energia. ;
Fonteuniversal chavéadacomagptadòr (reah500w)

Gabinete Mid-Tower 3
Hub Switch 16 Rortas 10/100

Hub Switch 24 Portas 10/100 /10Ó0

Hub Switch 8 Portas 10/100/1000 .

Aparelho de data show 3.000.lúniens - EPSON::PLUS'*

Computador completo 17, p.roc..':3.4^GHz,,pIacá-mâe off-board, placa dè.
vídeo 1 GB PCi EXP 128Bits, mem6r|á\1f rígido 1 Tbí Sata2,\
drive DVD/CD, kit gab 4 6áiás/tegl/rhouse/cx. Sorh' ' ' •
Notebook: - Processador íritel C'bre|i3-'íiGB Memória DDR3; '̂f^D 1 Tb -
RedeSem Fio -1 DVD-RW4!BIU8 Tooth - Telalde Led 14.1',I .-iv" í\

Notebook: Processadorjntej Copí i5,'-blaca devjdeo Integrada até2GB de
memória dedicada. Memória 8 GB; DDR4_expansíveLaté (16GB,xDi5C0
Rígido (HD) 1TGB, Tarnanho dajTelã\14"
Notebook: - Pro^ssadof Irítel C
Sem Fio- DVD-RW - Blue^toolh

Monitor LED 22'

3re l7:.8GB:M8mórÍa - HD TTB"-,Rede
feia dé^Led 14.1 - •

IMPRESSORA EPSON TXI2Ò F' 'CARTUCHO ou SIMILAR

Impressora muitifunçíòrial laser 1íono-SL^EIsTFW.qu^lMILAR^^
SCANNER DEl MESA: Epécific&ções:~Sensbr. "em linha-CÇD^.colorido;
Pixels efetivos: 40.800 *56|l60|)ixels a"^480Ò'ppp4 '̂
Área de escaneamehtóipòde sé:-réstrita'se'a configuráção^dè resolução^
for grande: Tarnanho dp; docur lento: ;216*'x_297.-^mfn;-(8,5^;;x'̂ 1r1"," '̂pqi:);;
tamanho A4 oulcartafárnerfcana Transparente; tira de,filmé''ãé 35 mm:'6
quadros deuma vézsjides de35 fnrn: até ^slides de umàx^z; Résbiução
de escaneamento: ÁSPO ppp (scan .principal), 9600 ppp com Micro Step
(sub scan); Resoluto de'saída:| 50,a 6400, 9600 e 12800 ppp (50 a6400
ppp em intervalos de'1 ppp); Dê^os da imagerh: 16 bits por pixeí por cor
interna 16 bits por pixel por cor
USB 2.0 Hi-speed: Fontedè^luz:

eterna (máximo); Interface: Umá porta;
.ED branco. ' - - - - -v.

TOTAL
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Und:
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Und
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-Und'
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

unicef^

R$ 437,90

RS 203,90

RS 127,90

RS 132,90

RS 299,90

R$207.90

RS"^9,90

RS 1!45,90

RS 2.789,00

RS 3.299,00

RS 3.056,70

R$3.l"53,40

. 5il

RS 3.590,70

R$7,15,00

RS 1.780,40

RS 1:999,90

si

RS 2^999,50

Rubrica

R$ 1.313,70

RS 1.019,50

R$ 1.279,00

R$ 1.329,00

RS 1.499,50

RS 415,80

RS 1.559,80

RS 291,80

RS 2.789,00

RS 6.598,00

RS 3.056,70

RS 3.153,40

RS 3.590,70

RS 3.575,00

RS 3.560,80

RS 3.999,80

RS 5.999,00

R$ 50.300,90

1. Ovalor deste contrato, é de RS 80.487,60(Oitenta ml! quatrocentos e oitenta |e sete reais e sessenta centavos).

' í •^2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constantè| da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregão SRP-20/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

I ' '
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
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1. A lavratura do presente Contrato
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Secretaria Municipal de Assistência Social ,,

i-0LHAn^4i^.
Rubrica

unicef

decorre da realização do Pregão ne SRP-20/2021, realizado com fundamento na
Lei n2 10.520, de 17 de julho de'2002, na Lei n® 8.666/93e nas demais normas vigentes.

' i ,i
CLÃUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

j
1. A execução deste Contrato,'bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, apliccindo-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, ha forma do artigo 54, da Lei n^ 8.666/93 combinado|com oinciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal. '

CLÁUSULA QUINTA • DA VIGÊNCIA EDA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contra
com validade e eficácia legal após
devendo-se excluir o'primeiro eMncI

CLÁUSULA SEXTA - DOSENCARGOS

1. Caberá ao CONTRATANTE:

npterá início em 12 de julho de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021,
a publicação dó seu extrato,.tendo jhíclp e vèncimênto em dia de expediente,
jirbuitimo. -

DO CONTRAtANTE '
^ " Kz

• f-- Vv ,-s \
..-o-'- '

W >> c,

1.1 - permitir acesso dos-émpregados da CONTRATADA às dependênciasidojCONTRATANTE para a
dos produto/serviço;

1.2- impedir que tercéirosjforneçam' qs produto/séryjçp objeto deste Contrato; i
;s|olicitados pèios empregados da

CONTRATADA:

1.3 - prestar as informáções''e os ésciarecirtiêhtós(que venhalrT/^/ser;
I^DA; i- ' 1 __Í l,
1.4 -devolver osiproduto/í eryiçò que hãÕ apresehtarem cpndições dejsererr usados;

entrega

1.5 - solicitar a^ troca

Aimoxarifado; )

oròduto/servico devolvidos-mediante-comunicaçãola ser feita pelo Serviço de

'̂ 'li í f!'' í1.6 - solicitar, por interm(èdiò'!de '̂Áutorização de Fornecimelitb expedida' peIÓ'Serviço de Aimoxarifado, o
fornecimento dos produto/serviço objèto^deste Contrato; í - ijj

1.7 - comunicar à-CONTRATADÁ^quarquêrirregularidadeM'o'fornecirrfornecimento dos^produto/serviço e interromper
imediatamente o fornecimento, se tor o caso.

. • I I
CLÁUSULA SÉTIMA DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, érri reiaçi o aos seus empregados,-por todas as despesasideçpfrentesidos produto/serviço,
tais como:

a) saiáriòs;
b) seguros de acidentes;
c) taxas; impostos e contribuições;'
d) indenizações;
e) vaie-refeiçao;
f) vaies-transportes; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

, I 11
; I

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas discipiinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatício como órgão;!

y
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-OLHA

^/Rubrica

unicef<líç?

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'

1.5 - responder pelos da
decorrentes de sua culpa ou dolo;
responsabilidade a fiscalização ou o

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

procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

10S causados diretamente à Administração do. CONTRATANTE ou a terceiros,
durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa

acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionadòs:por seus empregados durante ofornecimenfp dò produtõyserviço;

1.7 - efetuar/a entrega do produto/seryiço objeto da Autorização de [Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, np prazo de 3 (três) dias úteis Bpós;q recebimento da Autorização de
Fornecimentoexpedida pelo do Serviço de Aimoxarifado; '

1.8 -efetuar atroça dos p|oduto/serviçõ cqnsidéràdps^sem condJçBes de'consumo, np prazo máximo de 24
recebimento,dã corhunicáçãò expedida pelo Serviço deAimoxárifado;

I íi I ir.1.9 -comunicar ao.Serviçoidè.Almoxàrlfado do.CONTRATANTE,-por escrito, ^pualquer ano "maildade de caráter
urgente e prestar os escláfecirriéntps que.juigáf necessário;;e xXvixi/.-'' id SV '

'• • 'i '' A . ' f! X"'/ •''•^1 i Ic-J! ly .-j \ 1 _ i j, J,f_ Nyí f/if -jLj.-'
L.IO -a obrigação de manterTse) 'durante toda aexecução do contrato,.em compatibilidade com as obrigações

j jt s IL tf / ilx. "I ,•assumidas, todas as condiçõesde habilitação efquaiificaçãõlexigidas no^Pregão ns SRP,-20/2021.

1.11 - caberá ainda à Contradá o aterídimênto de todás as.coridlçõès preylistas no Termo de Referência, das
.IDADE ECONTRATAÇÃO DA spLjJÇÃO"ò qual deünea as condições de entrega da
de pessòai do contratante e suporte. i

destacamos o item ,"DA FUNCIONA

solução, treinamentpe capacitação

CLÁUSULA OITAVA rDAS OBRIGAÇÕES SÒClÁlSj-COMERCIAIS EFISCÁÍ^ ,
II ^ . r'. • • •, í f <; ••• //

1. ÀCONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assurpir .a respónsaj iliciadé por todò^ ôs-encargós-prê^tó
legislação social e trabalhista em v

manterão nenhum vínculo empregj
gpr, obrigãhdo-se^a.sáldá^ios.na época própriaj
tíclo com o'"CONTRÃtANfEr

ssponsabiiidade por todas as providências e obr gações estabelecidas na legislação
quando, em ocorrência da espécie, forem vítírnas os seus empregados quando do

j em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.2 - assurríir, tambéni, a r
específica de acidentes de trabalho
fornecimento do prpduto/serviço q

é obfigações| sociais previstos na
yef^que os seus empregados não

1.3 - assumir todos osjencargos de possível demanda trábálhista^civii ou pénãl, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, á responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciaIsTesultantes da adjudicação deste
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE.
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CLÃUSÜLA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar,' também, o seguinte:

POLHAI)

brica

unicef^

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante avigência deste Contrato; j ;!

i I ;1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste |Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração db CONTRATANTE; e ,'

1.3 - vedada a subcontra

Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA- DO ACOMPAf

1. Este contrato será acompani
CONTRATANTE, permitida a contra
atribuição. \ ' . 1

ação de outra empresa para o fornecimento d

HÀMENTO EDA FISCALIZAÇÃO

o produto/serviço objeto deste

ado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
ação de terceiros para assisti-lo esubsidià-lb de informaçõe^s pertinentes a essa

2. As decisões e providências ique ultrapassarêrn/a;iCdmpetên^çia^o'sewidor designado pára esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Çompétenf 2do(a) CONTRATANTE, êrntèrhpo;hábil para a abqçãadas meciidas convenientes.

3. ACONTRATADAjdeverá manter preposto, açejto pe!ajA"dministraçãp''do^GÕNTRAT^ durante o período de
vigência do Contrato, para representárla^adrninfstrativamerite^empre quéibrmecessário.''

""ii I ...VI IV, i !,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA j DA ATESTAÇÃO s . V

\ ' /. •
UM
UM' .1. A atestação dasffaturas correspondentes ao fornecimeh"tò-do-produto/sebicò

Almoxarifado do CONTRATANTE, ou ã outrbserviBor designado para'essefim*.f( (
• "I 1'''\ V" " ° 'tijCLÁUSULA DÉCIMA SEGÜNDAI D^DÉSPÈSaÍ^ ///'^

il í! -'s ''AS "V'VN - U'r- '%/// /[ r-' i\

caberá ao Chefe do Serviço de

da dotação orçamentária:
í • -ui u uvv uVi •• - w/íci (

1. A despesa com o fornecimento db pródüto/serviço jdeque trata'o objéto;.está~a"cárgo di
j| I A"—Ii . .

02 07 SECRETARIA DE ASSISTENClAÍsOÇIALrU f- .".""m ""Í^Árrd U ) | '
02 07 SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL'00

1 .. n ••

08 Assistência Social jj
08 122 Administração Geral ij
08 0003 GESTÃO Ab)vilNISTRAtlVAl|L22
08 122 0003 1002 0000 AQUISÍçÃoIdE MOVEIS-E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00 EquipamentosíE^Mate

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

02 07 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

08 Assistência Social

08 122 Administração Geral i
08 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

ial Permanente

SOCIAL- •"
SOCIAL 00

122

N

08 122 0003 2019 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.30.00 Material De Consumo

1^

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA t DO PAGAMENTO
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FOLHAj^e

Rubrica

uniceft®

1. A CONTRATADA deverá apreser tar 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 docU

2. Para efeito de cada pagamento,
regularidade fiscal para com a Segu
do CONTRATADO e o FGTS, em origi

I
1
I

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

r4. o CONTRATANTE poderá deduz
- !í. 1

nentos junto a(o) CONTRATANTE.

a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
idade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual é Municipal do domicílio ou sede
ia! ou em fotocópia autenticada.

ir dp montante a pagar os valores correspondentes a mu tas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. II .'í
5. Nenhum pagamento seráijefetuado à CONTRATADA enquanto pendente dpj liquidação
financeira, sem que isso,gere direito à alteração dospreços, ou de compensação financeira poratraso de pagamento.

It 1 • « "*1 fí } I

qualquer obrigação

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento; desde que~aXpNTRATADA não ^nha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencioriádolque ' " —I . ...
referida eacorrespondente ao'[efet

•••• / ^

a taxa de compensação financeira "devida.pelo CONTRATANTE, entre a data acima
vo pagamento da parcela, ser a seguinte: -- ;i-a

- , '>• .c ' y.ry , '

V r-it-H.
EMslxNxVP I
Onde: j
EM = Encargos moratórios;
N=Número dedias|entre a dafa previstá-'parã õ paga'mento e a do.efetivbípágamerítò;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I= índicede compensação flnánceifa =0,0001644, assim apurado:
l = (TX)

365

1= (6/100) ~
365 ^ '

1= 0,0001644

TX = Percentual da taxa ãriual := 6%.
n]--

* "V' '

i ri í

''Íjí
j •

•' ,
• ./ /

fV-• -r • r I, r< '•
• -f' í \ •

- / í if /' .• —
í j

6.1 - A compensação fipánceira prevista nesta' condição será induíç
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA Alteração do contrato

a eni fatura^ a ser apresentada

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no"art. 65 dá~Lei'8.666/93,' desde que haja Interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-DO iuMENTO OU SUPRESSÃO
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o limite de 25%
ns 8.666/93.

/inte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1^ e 2s, da Lei

2. A CONTRATADA fica obrigada a 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.
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FOLHA r/e

Rubrica

unicefí®

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressõesresultante de acordo celebrado'entr^e as partes contratantes.
CLÃUSUU DÉCIMASEXTA - DASPENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CON
sanções: •

TRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes

1.1 - advertência;

1.2- multa de 10% (dez pp'r cento) sobre o valor tota] desteContrato, nocaso de Inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quinze) djas cobridos, contado da comunicaçãò:oficiaí; .-' J'' j

1.3 -multa de 0,5% (c[nco|décimos por cento) por dia de atraso epor ocoijfência, até omáximo de 10% (dez
por cento) sobre o valortotal deste Contrato, quando á CONTRATADA^ Injustificadamehte ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE) deixar de atender totalmente àsolicitação ou à" Autorização dè Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e1.8 dá Cláusula Sétjma, deste Contrato, recolhida .no prazo máximo de 15, (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;-^ _ I j - I •' ' |

1.4 -multa-de 0,3% (três çjécimos por cenfo) por dJa,dè^raso epor ocorrência, até omáximo de 10% (dez
por cento) sobre ovalor total [deste Contrato,''quand^a^CÓNTRATADAj^injustlficadámehte ou por motivo não aceito

1.5 -suspensão tempprárj 3dè^partlcipar èm licitação é impédimento cie contrktar .com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE sÁOJÓÃO PATOS/MA, por até 2(dois)"anos.'

'11') \ f ^2. Ficar impedida de licitar e de contratar com aAdministração Pública,-pel9'prazo, de até 5(anos) anos, garantido o
direito prévio da citaçãpie da ampla defesa; enquanto perciurarernfos motivósídètêrminã^ dJ punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante.á:própria "autoridade que apilcou'a/pènáiidadê, aCÒNTRAtAda que:

• .. i\:;i
- - V- -S -V- - - - Í/'C. •• !}}'/•"•• ''i2.1- ensejaro retardamèntbíla èxecüção"do objetodeste Contrato; /(f^ '

2.6 -falhar bu fraudarjjna execuçâp dp~ep'ritrato;^
2.7 - não celebrar occintrató; •V'"'

l| -• -2.8 -deixande entregar dcjpumentação exigida no certame; -.
2.9 - apreséntardpcumenlaçâo falsa.

3. Além das penalidades citadas, aCONTRATaBa ficará süjeita,;ãinda; ao cancelamentcijde-sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores dò^CÒNTRATANTE é, no que-couber," às •demais"penalidàdes reféficlas no Capítulo iV da Lei n.9
8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, la CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.

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

unicefíS?

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA • DA^RESCISÃO

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

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos Ia XII e XVII do artigo 78 da ijeí mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias; | || !'

2.2 - amigável, por ac(^ó entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para aAdministração dja CONTRATANTE;"2.3 -judicial,^os termqs da|jlegislaçãp yipnte sobreamatéria.
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização'escrita
competente. : ^

3.1 - Os casos dé réscisão

contraditório e a arripla defesa. |!

CLÁUSULA DÉCIMANONA - DO

e fundamentada da autoridade

contratual serãp/formalmént^^^motivados hds áutoS',do processo, assegurado o
f y' ^ * -* " " ^

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -''dÁIIvINCUIAÇÃO AQ -EbÍTAL, À PROPOSTA-DÀ CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA j A "Àl ' . " /AA K

1. Este Contrato fica vinculádo aos termos do Pregão n2'^Rpi20/2021, cuja-realizáção
Géssyka Raflégta Urna Sousa, êcia pijopósta da CONTRATAD^. j|

í -
líif • - • . i ]| \—i 1. • - • - . i/""" 5-- ' :íi1.As questões decorrentes da execução destéjnstrumento, que nâO|possarn^ser dirimidas administrativamente, serão

processadas e julgadas no'Forp (do Municípib''' de São João dos^ Pátos, oorn-^éxclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja. ' • Ii ';| " A'"" r/-'//

[ /-

• V, -

décorfê da autorização do Sr(a).

E, para firmeza e validade db que foi pactu^ado,"^ lávrdü^sèioVpfesêrité^Gontrato em 3
para que surtam urn só efeito,;asquais, dèpois-de~|Ídas;.são asslnadas.pelasjepresentantes dás parte,
eCONTRATADA. | A''Í~9/" ^ A'

(três) vias de igual teor e forma,
CONTRATANTE

'\v'/ " . ,
São João dos Patos - MA,.!? de julho de 2021

/Kí>-
CIPIO DE SÃqJjOÃO DOS PATOS

CN.P.J. nS c"6;089.668/cd01r33
' • '"'Géssyka'Ráflégia"Lima'Sòusa"
Secretária Municipal de Assistência Social

CONTRATANTE

R.G. PONCIONS-ME ^
CNPJ: 19.675.781/0001-42 |

Raudir Gomes Poncion

Representante Legal
CONTRATADA
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